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PR_CNS_art55am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – -2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0811),

– so zreteľom na článok 182 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0509/2011),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre 
poľnohospodárstvo, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre právne veci 
(A7-0000/2012),

1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh v súlade s článkom 
293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť 
a doplniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Cieľom Únie je posilniť svoju 
vedecko-technickú základňu vytvorením 
Európskeho výskumného priestoru 
(„EVP“), v ktorom sa voľne pohybujú 
vedci, vedecké poznatky a technológie, a 
podporovať zvyšovanie jej 
konkurencieschopnosti vrátane 
konkurencieschopnosti jej priemyslu. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by Únia mala 
vykonávať činnosti zamerané na 
realizáciu výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností, podporovať 
medzinárodnú spoluprácu, šíriť a 
optimalizovať výsledky a podnecovať 
odbornú prípravu a mobilitu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Malo by sa podporiť rozšírenie účasti 
s cieľom využiť potenciál európskych 
nadaných pracovníkov a optimalizovať 
hospodársky a sociálny vplyv výskumu, čo 
by prispelo k odstráneniu nedostatočnej 
úrovne výskumu a inovácií v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Každá časť by sa mala vzájomne 
dopĺňať s ostatnými časťami špecifického 
programu a rovnako by sa mala v súlade s 
nimi implementovať.

(4) Každá časť by sa mala vzájomne 
dopĺňať s ostatnými časťami špecifického 
programu a rovnako by sa mala v súlade s 
nimi implementovať. Strategická 
koordinácia výskumu a inovácií v rámci 
troch hlavných priorít pre každú 
tematickú oblasť (napr. zdravie) by mala 
riešiť fragmentáciu, zlepšiť využívanie 
technických zdrojov a zdrojov 
infraštruktúry vrátane výmeny údajov s 
cieľom urýchliť dosiahnutie výledkov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V záujme zabezpečenia dlhodobej 
konkurencieschopnosti a blahobytu Európy 
je naliehavo potrebné posilniť a rozšíriť 
špičkové výkony vedeckej základne Únie a 
zabezpečiť prísun výskumu a nadaných 
pracovníkov svetovej úrovne. Časť I „Veda 
na špičkovej úrovni“ by mala poskytnúť 
podporu činnostiam Európskej rady pre 
výskum v oblasti hraničného výskumu, 
budúcich a nových technológií, akcií Marie 
Curie a európskych výskumných 
infraštruktúr. Tieto činnosti by sa mali 
zameriavať na rozvíjanie odbornosti z 
dlhodobého hľadiska, pričom by sa mali 
sústreďovať na ďalšiu generáciu vedy, 
systémov a výskumných pracovníkov a 
mali by poskytovať podporu nádejným 
talentom z celej Únie a z pridružených 
krajín. Činnosti Únie na podporu špičkovej 
úrovne vedy by mali pomôcť 
skonsolidovať Európsky výskumný 
priestor a v celosvetovom meradle zvýšiť 
konkurencieschopnosť a príťažlivosť 

(5) V záujme zabezpečenia dlhodobej 
konkurencieschopnosti a blahobytu Európy 
je naliehavo potrebné posilniť a rozšíriť 
špičkové výkony vedeckej základne Únie a 
zabezpečiť prísun výskumu a nadaných 
pracovníkov svetovej úrovne. Časť I „Veda 
na špičkovej úrovni“ by mala poskytnúť 
podporu činnostiam Európskej rady pre 
výskum v oblasti hraničného výskumu, 
budúcich a nových technológií, akcií Marie 
Skłodowska-Curie a európskych 
výskumných infraštruktúr. Tieto činnosti 
by sa mali zameriavať na rozvíjanie 
odbornosti z dlhodobého hľadiska, pričom 
by sa mali sústreďovať na ďalšiu generáciu 
vedy, systémov a výskumných 
pracovníkov a mali by poskytovať podporu 
nádejným talentom z celej Únie a z 
pridružených krajín. Činnosti Únie na 
podporu špičkovej úrovne vedy by mali 
pomôcť skonsolidovať Európsky 
výskumný priestor a v celosvetovom 
meradle zvýšiť konkurencieschopnosť a 
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systému vedy v Únii. príťažlivosť systému vedy v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci návrh: v celom texte je potrebné nahradiť všetky 
výrazy „Marie Curie“ výrazom „Marie Skłodowska-Curie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Ak sa má zachovať a zlepšiť vedúce 
postavenie priemyslu Únie, je naliehavo 
potrebné podnecovať investície do 
výskumu a vývoja a inovácií zo strany 
súkromného sektora, podporovať výskum a 
inovácie na základe podnikateľsky 
orientovaného programu a urýchliť vývoj 
nových technológií, čím sa podporia 
podniky budúcnosti a budúci hospodársky 
rast. Časťou II „Vedúce postavenie 
priemyslu“ by sa mali podporiť investície 
do špičkového výskumu a inovácií v 
oblasti kľúčových podporných technológií 
a ďalších priemyselných technológií, 
zjednodušiť prístup k prostriedkom 
financovania rizika v prípade inovačných 
podnikov a projektov a poskytnúť širokú 
podporu Únie inováciám v malých a 
stredných podnikoch.

(8) Ak sa má zachovať a zlepšiť vedúce 
postavenie priemyslu Únie, je naliehavo 
potrebné podnecovať investície do 
výskumu a vývoja a inovácií zo strany 
súkromného sektora, podporovať výskum a 
inovácie na základe podnikateľsky 
orientovaného programu a urýchliť vývoj 
nových technológií, čím sa podporia 
podniky budúcnosti a budúci hospodársky 
rast. Časťou II „Vedúce postavenie 
priemyslu“ by sa mali podporiť investície 
do špičkového výskumu a inovácií v 
oblasti kľúčových podporných technológií 
a ďalších priemyselných technológií, 
zjednodušiť prístup k prostriedkom 
financovania rizika v prípade inovačných 
podnikov a projektov a poskytnúť širokú 
podporu Únie inováciám v malých a 
stredných podnikoch. Činnosti by mali 
zahŕňať kompletné spektrum výskumu a 
inovácií s dôrazom na činnosti súvisiace s 
inováciami, ako sú napríklad uvádzanie 
pilotných projektov, ukážky, 
experimentálne zariadenia (tzv. testbeds) a 
podpora verejného obstarávania, 
prednormatívny výskum, štandardné 
prostredie a zavádzanie inovácií na trh.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Výskum a inovácie v oblasti 
kozmického priestoru, ktoré patria do 
spoločnej právomoci Únie, by mali byť ako 
súdržný prvok začlenené do časti II 
„Vedúce postavenie priemyslu“ s cieľom 
maximalizovať vedecký, hospodársky a 
spoločenský dosah tohto výskumu a 
zabezpečiť jeho účinnú a nákladovo 
efektívnu realizáciu.

(9) Výskum a inovácie v oblasti 
kozmického priestoru zahŕňajúce satelitné 
pozorovanie, satelitnú navigáciu 
a satelitný telekomunikačný priemysel, 
infraštruktúru (pozemnú a vesmírnu), 
služby a aplikácie, ktoré patria do 
spoločnej právomoci Únie, by mali byť ako 
súdržný prvok začlenené do časti II 
„Vedúce postavenie priemyslu“ s cieľom 
maximalizovať vedecký, hospodársky a 
spoločenský dosah tohto výskumu a 
zabezpečiť jeho účinnú a nákladovo 
efektívnu realizáciu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Spoločné výskumné centrum (SVC) by 
malo ako nedeliteľná súčasť iniciatívy 
2020 aj naďalej poskytovať nezávislú 
vedeckú a technickú podporu na základe 
požiadaviek zákazníkov v záujme 
formulácie, vypracovávania, vykonávania a 
monitorovania politík Únie. Spoločné 
výskumné centrum by malo v záujme 
napĺňania svojho poslania uskutočňovať 
výskum najvyššej kvality. Spoločné 
výskumné centrum by malo pri vykonávaní 
priamych opatrení v súlade so svojím 
poslaním klásť mimoriadny dôraz na 
hlavné oblasti záujmu Únie, t. j. na 
inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast, 
bezpečnosť a ideu občianstva a koncepciu 
globálnej Európy.

(12) Spoločné výskumné centrum (JRC) by 
malo ako nedeliteľná súčasť iniciatívy 
2020 aj naďalej poskytovať nezávislú 
vedeckú a technickú podporu na základe 
požiadaviek zákazníkov v záujme 
formulácie, vypracovávania, vykonávania a 
monitorovania politík Únie. Spoločné 
výskumné centrum by malo 
prostredníctvom najnovších výsledkov v 
oblasti výskumu a inovácií pomáhať pri 
prijímaní rozhodnutí na národnej , 
regionálnej a miestnej úrovni. Spoločné 
výskumné centrum by malo v záujme 
napĺňania svojho poslania uskutočňovať 
výskum najvyššej kvality. Spoločné 
výskumné centrum by malo pri vykonávaní 
priamych opatrení v súlade so svojím 
poslaním klásť mimoriadny dôraz na 
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hlavné oblasti záujmu Únie, t. j. na 
inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast, 
bezpečnosť a ideu občianstva a koncepciu 
globálnej Európy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Program Horizont 2020, ktorého 
hlavnou hybnou silou je excelentnosť, by 
mal prostredníctvom cesty k excelentnosti 
vybudovať väčšiu synergiu, doplnkovosť 
a interoperabilitu so štrukturálnymi 
fondmi, ktorých hlavnou hnacou silou je 
budovanie kapacít a inteligentná 
špecializácia, za predpokladu, že 
premostenia sa vytvárajú v oboch smeroch 
spájajúcich oba programy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15b) Európske miestne a regionálne 
orgány majú zohrávať dôležitú úlohu pri 
realizácii Európskeho výskumného 
priestoru (EVP) a zabezpečovaní účinnej 
koordinácie finančných nástrojov Únie, 
najmä pri posilňovaní prepojenia medzi 
programom Horizont 2020 a 
štrukturálnymi fondmi v rámci 
regionálnych inovačných stratégií 
založených na inteligentnej špecializácii. 
Regióny majú aj dôležitú úlohu pri šírení 
a vykonávaní výsledkov programu 
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Horizont 2020 a pri zabezpečovaní 
nástrojov doplnkového financovania 
vrátane verejného obstarávania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) posilniť zručnosti, odbornú prípravu 
a profesný rozvoj prostredníctvom akcií
Marie Skłodowska-Curie (ďalej len „akcie 
Marie Curie“),

(c) posilniť zručnosti, odbornú prípravu 
a profesný rozvoj prostredníctvom akcií 
Marie Skłodowska-Curie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) šíriť excelentnosť a rozširovať 
účasť.

Or. en

Odôvodnenie

Excelentnosť by sa mala plne využiť na zlepšenie súčinnosti medzi programom Horizont 2020 
a štrukturálnymi fondmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutiaČlánok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) podpora inkluzívnych, inovačných a 
bezpečných európskych spoločenstiev v 
kontexte bezprecedentných transformácií a 

(f) podpora inkluzívnych, inovačných a 
rozvážnych európskych spoločenstiev v 
kontexte bezprecedentných transformácií a 
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rastúcej vzájomnej globálnej závislosti. rastúcej vzájomnej globálnej závislosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fa) ochrana slobody a bezpečnosti 
Európy a jej občanov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Špecifický program sa posudzuje 
vzhľadom na výsledky a vplyvy merané na 
základe ukazovateľov výkonu, v prípade 
potreby aj vrátane publikovania v 
časopisoch lektorovaných odborníkmi, 
pohybu výskumníkov, prístupu k 
výskumným infraštruktúram, investícií 
uvoľnených prostredníctvom dlhového 
financovania a rizikového kapitálu, MSP 
zavádzajúcich nové inovácie do 
spoločnosti alebo na trh, odkazov na 
príslušné výskumné činnosti v 
dokumentoch politík, ako aj na základe 
výskytu konkrétnych vplyvov na politiky.

5. Špecifický program sa posudzuje 
vzhľadom na výsledky a vplyvy merané na 
základe všeobecných a konkrétnych
ukazovateľov výkonu, v prípade potreby aj 
vrátane publikovania v časopisoch 
lektorovaných odborníkmi, pohybu 
výskumníkov, prístupu k výskumným 
infraštruktúram, investícií uvoľnených 
prostredníctvom dlhového financovania a 
rizikového kapitálu, MSP zavádzajúcich 
nové inovácie do spoločnosti alebo na trh, 
odkazov na príslušné výskumné činnosti v 
dokumentoch politík, ako aj na základe 
výskytu konkrétnych vplyvov na politiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podrobnejšie informácie o kľúčových 
ukazovateľoch výkonu zodpovedajúcich 
konkrétnym cieľom stanoveným v 
odsekoch 1 až 4 tohto článku sa nachádzajú 
v prílohe II.

Podrobnejšie informácie o kľúčových 
ukazovateľoch výkonu zodpovedajúcich 
konkrétnym cieľom stanoveným v 
odsekoch 1 až 4 tohto článku sa nachádzajú 
v prílohe II. Ukazovatele výkonu na 
hodnotenie pokroku na základe 
všeobecných cieľov programu Horizont 
2020 uvedených v prílohe I k nariadeniu 
(EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Suma zmienená v odseku 1 sa rozdelí 
medzi štyri časti stanovené v článku 2 ods. 
2 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 6 
ods. 2 nariadenia (EÚ) č. XX/2012 
[Horizont 2020]. Orientačné rozdelenie 
rozpočtu na konkrétne ciele stanovené v 
článku 3 tohto rozhodnutia a najvyššia 
celková suma príspevku na akcie 
Spoločného výskumného centra sú 
stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 
XX/2012 [Horizont 2020].

2. Suma zmienená v odseku 1 sa rozdelí 
medzi štyri časti stanovené v článku 2 ods. 
2 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 6 
ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. XX/2012 
[Horizont 2020]. Orientačné rozdelenie 
rozpočtu na konkrétne ciele stanovené v 
článku 3 tohto rozhodnutia a najvyššia 
celková suma príspevku na akcie 
Spoločného výskumného centra sú 
stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 
XX/2012 [Horizont 2020].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme spoločné alebo 
samostatné pracovné programy na 
vykonávanie časti I a časti III tohto 

2. Komisia prijme spoločné alebo 
samostatné pracovné programy na 
vykonávanie časti I a časti III tohto 
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špecifického programu uvedeného v 
bodoch a), b) a c) článku 2 ods. 2, ale 
netýka sa to vykonávania opatrení v rámci 
konkrétneho cieľa „Posilnenie európskej 
vedeckej základne v oblasti hraničného 
výskumu“. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 9 ods. 2.

špecifického programu uvedeného v 
písmenách a), b) a c) článku 2 ods. 2, ale 
netýka sa to vykonávania opatrení v rámci 
konkrétneho cieľa „Posilnenie európskej 
vedeckej základne v oblasti hraničného 
výskumu“. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 9 ods. 2. Medzi tromi 
hlavnými prioritami programu Horizont 
2020 sa bude požadovať účinná 
koordinácia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Strategický výskum a inovácie sa budú
koordinovať na základe tematických 
poradných vedeckých rád. To prispeje k 
vymedzeniu výskumných a inovačných 
programov založených na najlepšom 
vedúcom postavení a poskytne stimul a 
potrebné nástroje na podporu vzájomného 
pôsobenia a synergie vo väčšom rozsahu. 
Koordinácia bude riešiť problém 
fragmentácie a zlepší využívanie 
technologických zdrojov a zdrojov 
infraštruktúry celým výskumným 
spoločenstvom v súvislosti s každou 
tematickou oblasťou. Strategické 
opatrenia a vedecká koordinácia 
zabezpečia na úvod odborné vstupné 
informácie o politike, podporia inovácie a 
konkurencieschopnosť objasnením 
komplexnosti inovačného cyklu a 
podporou účasti väčšieho počtu 
výskumných pracovníkov zo zahraničia. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V pracovných programoch na 
vykonávanie častí I, II a III uvedených 
v písm. a), b) a c) článku 2 ods. 2 sa 
stanovia ciele, ktoré sa budú presadzovať, 
očakávané výsledky, metóda vykonávania 
a celková suma vyčlenená na tieto 
programy, vrátane prípadných 
orientačných informácií o sume výdavkov 
súvisiacich so zmenou klímy. Musia 
obsahovať aj opis opatrení, ktoré sa budú 
financovať, údaj o sume vyčlenenej na 
jednotlivé opatrenia, orientačný časový 
harmonogram implementácie, ako aj 
viacročnú koncepciu a strategické 
smerovanie na nasledujúce roky 
vykonávania programov. Určujú sa v nich 
priority pri prideľovaní grantov, základné
kritériá hodnotenia a maximálna miera 
spolufinancovania. Umožňujú prístupy 
zdola nahor, ktoré riešia ciele inovačnými 
spôsobmi.

6. V pracovných programoch na 
vykonávanie častí I, II a III uvedených 
v písm. a), b) a c) článku 2 ods. 2 sa 
stanovia ciele, ktoré sa budú presadzovať, 
očakávané výsledky, metóda vykonávania 
a celková suma vyčlenená na tieto 
programy, vrátane prípadných 
orientačných informácií o sume výdavkov 
súvisiacich so zmenou klímy. Musia 
obsahovať aj opis opatrení, ktoré sa budú 
financovať, údaj o sume vyčlenenej na 
jednotlivé opatrenia, orientačný časový 
harmonogram implementácie, ako aj 
viacročnú koncepciu a strategické 
smerovanie na nasledujúce roky 
vykonávania programov. Určujú sa v nich 
priority pri prideľovaní grantov, kritériá 
hodnotenia a maximálna miera 
spolufinancovania. V rámci všetkých troch 
priorít umožňujú prístupy zdola nahor, 
ktoré riešia ciele inovačnými spôsobmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pracovné programy tiež zahŕňajú 
primeraný počet malých (konkrétne 
zameraných), stredných a veľkých 
(integračných) projektov. Projekty 
menšieho rozsahu sú nielen účinným 
spôsobom podpory účasti MSP.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dobré riadenie projektu bude ocenené v 
analýze výkonnosti pracovníkov Komisie a 
agentúr.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, 
aby sa zabezpečil široký prístup k 
inováciám, ktorý sa neobmedzuje iba na 
vývoj nových produktov a služieb na 
základe prelomových objavov v oblasti 
vedy a technológií, ale zahŕňa aj aspekty, 
ako je napríklad novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie, sociálne inovácie a inovácie 
mimo technologickej oblasti. Iba 
holistickým prístupom k inováciám je 
možné riešiť spoločenské problémy a 
súčasne podporovať vznik nových 
konkurencieschopných podnikov a odvetví.

Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, 
aby sa zabezpečil široký prístup k 
inováciám, ktorý sa neobmedzuje iba na 
vývoj nových produktov a služieb na 
základe prelomových objavov v oblasti 
vedy a technológií, ale zahŕňa aj aspekty, 
ako je napríklad novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie, sociálne, kultúrne 
a inštitucionálne inovácie a inovácie mimo 
technologickej oblasti. Inovácie v oblasti 
služieb sa budú podnecovať aj 
investíciami do viacodborových 
kompetencií, poznatkov a hodnôt 
založených na riešeniach v oblasti služieb 
a nehmotnom obsahu. Iba holistickým 
prístupom k inováciám je možné riešiť 
spoločenské problémy a súčasne 
podporovať vznik nových 
konkurencieschopných podnikov a odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predovšetkým v prípade spoločenských 
výziev, podporných a priemyselných 
technológií sa bude osobitný dôraz klásť na 
pomocné činnosti v úzkom vzťahu k trhu a 
koncovým používateľom, ako sú napríklad 
demonštračné činnosti, pilotné projekty 
alebo overenie koncepcie. Ak to bude 
vhodné, budú tam patriť aj činnosti na 
podporu sociálnych inovácií, prístupov na 
strane dopytu, akými sú predbežná 
normalizácia a obstarávanie 
v predkomerčnej fáze, obstarávanie 
inovačných riešení, normalizácia a ďalšie 
opatrenia zamerané na používateľa, 
ktorými sa zrýchli nasadenie a šírenie 
inovačných produktov a služieb na trhu. 
Okrem toho bude dostatočný priestor pre 
koncepcie „zdola nahor“ a pre otvorené, 
jednoduché a rýchle systémy v rámci 
jednotlivých problémov a technológií, 
ktoré Európe zabezpečia tých najlepších 
výskumníkov, podnikateľov a najlepšie 
podniky, ktorí budú mať možnosť 
predkladať prelomové riešenia podľa 
svojho výberu.

Predovšetkým v prípade spoločenských 
výziev, podporných a priemyselných 
technológií sa bude osobitný dôraz klásť na 
pomocné činnosti v úzkom vzťahu k trhu a 
koncovým používateľom, ako sú napríklad 
demonštračné činnosti, pilotné projekty 
alebo overenie koncepcie. Ak to bude 
vhodné, budú tam patriť aj činnosti na 
podporu sociálnych inovácií, inovácií 
v oblasti služieb a prístupov na strane 
dopytu, akými sú predbežná normalizácia a 
obstarávanie v predkomerčnej fáze, 
obstarávanie inovačných riešení, 
normalizácia a ďalšie opatrenia zamerané 
na používateľa, ktorými sa zrýchli 
nasadenie a šírenie inovačných produktov a 
služieb na trhu. Okrem toho bude
dostatočný priestor pre koncepcie „zdola 
nahor“ a pre otvorené, jednoduché a rýchle 
systémy v rámci jednotlivých problémov a 
technológií, ktoré Európe zabezpečia tých 
najlepších výskumníkov, podnikateľov a 
najlepšie podniky, ktorí budú mať možnosť 
predkladať prelomové riešenia podľa 
svojho výberu.

V rámci spoločenských výziev by sa mal 
dodržiavať prístup vychádzajúci z výziev, 
v ktorom sú základný vedecký výskum, 
aplikovaný výskum, prenos poznatkov a 
inovácie rovnako dôležité a vzájomne 
prepojené zložky. S cieľom zabezpečiť 
primeranú rovnováhu medzi výskumom, 
vývojom a inováciami, ktoré sú založené 
na zhode, a tými, ktoré sú menej zhodné, 
by sa aspoň 15 % rozpočtu na spoločenské 
výzvy malo riadiť logikou orientovanou 
na postup zdola nahor s otvorenými 
výzvami (bez vopred vymedzených tém 
výziev). Okrem toho by sa mala v rámci 
spoločenských výziev a podporných a 
priemyselných technológií nájsť 
primeraná rovnováha medzi malými a 
väčšími projektmi s prihliadnutím na 
štruktúru konkrétneho odvetvia, typ 
činnosti, technologické a výskumné 
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prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podrobné určovanie priorít počas 
vykonávania programu Horizont 2020 
bude zahŕňať strategický prístup k 
zostavovaniu programov v oblasti 
výskumu s použitím spôsobov riadenia, 
ktoré sa budú dôkladne zosúlaďovať s 
vývojom politiky, ale zároveň budú 
presahovať hranice tradičných politík v 
rámci jednotlivých sektorov. Bude sa pri 
tom vychádzať z jednoznačných dôkazov, 
analýz a prognóz a pokrok sa bude 
vyhodnocovať na základe dobre 
zostaveného súboru ukazovateľov 
výkonnosti. Tento prierezový prístup k 
zostavovaniu programov a riadeniu umožní 
účinnú koordináciu medzi všetkými 
konkrétnymi cieľmi programu Horizont 
2020 a umožní riešiť úlohy, ktoré idú nad 
rámec cieľov, ako je napríklad 
udržateľnosť, zmena klímy alebo 
oceánológia a morské technológie.

Podrobné určovanie priorít počas 
vykonávania programu Horizont 2020 
bude zahŕňať strategický prístup k 
zostavovaniu programov v oblasti 
výskumu s použitím spôsobov riadenia, 
ktoré sa budú dôkladne zosúlaďovať s 
vývojom politiky, ale zároveň budú 
presahovať hranice tradičných politík v 
rámci jednotlivých sektorov. Ak sa má 
zlepšiť štruktúra riadenia, je potrebné 
ukázať, do akej miery sú zainteresované 
strany a zástupcovia občianskej 
spoločnosti zapojení do procesov zdola 
nahor, pracovných programov a 
rozhodovania. Bude sa pri tom vychádzať 
z jednoznačných dôkazov, analýz a 
prognóz a pokrok sa bude vyhodnocovať 
na základe dobre zostaveného súboru 
ukazovateľov výkonnosti. Tento 
prierezový prístup k zostavovaniu 
programov a riadeniu umožní účinnú 
koordináciu medzi všetkými konkrétnymi 
cieľmi programu Horizont 2020 a umožní 
riešiť úlohy, ktoré idú nad rámec cieľov, 
ako je napríklad udržateľnosť, zmena 
klímy alebo oceánológia a morské 
technológie. Program Horizont 2020 bude 
zameraný na činnosti, pri ktorých zásah 
na úrovni Únie prináša pridanú hodnotu 
presahujúcu zásah na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni vytváraním úspor z 
rozsahu a kritického množstva, znížením 
fragmentácie a zabezpečením šírenia 
výsledkov v rámci celej Únie. Tieto 
činnosti sú predovšetkým nadnárodné, 
predkonkurenčné, spoločné projekty a 
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tvoria väčšinu celkového kombinovaného 
rozpočtu určeného pre prioritu 
„Spoločenské výzvy“ a konkrétny cieľ 
„Vedúce postavenie v podporných a 
priemyselných technológiách“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Určovanie priorít bude takisto vychádzať 
zo širokého spektra vstupov a odporúčaní. 
Podľa okolností bude zahŕňať skupiny 
nezávislých odborníkov vytvorené 
konkrétne na účel poradenstva pri 
vykonávaní iniciatívy 2020 alebo 
poradenstva týkajúceho sa ktoréhokoľvek z 
konkrétnych cieľov iniciatívy. Tieto 
skupiny odborníkov musia preukázať 
primeranú úroveň odbornosti a znalostí 
v predmetných oblastiach a široké 
profesionálne zázemie, vrátane zapojenia 
priemyslu a občianskej spoločnosti.

Určovanie priorít bude takisto vychádzať 
zo širokého spektra vstupov a odporúčaní. 
Podľa okolností bude zahŕňať skupiny 
nezávislých odborníkov vytvorené 
konkrétne na účel poradenstva pri 
vykonávaní iniciatívy 2020 alebo 
poradenstva týkajúceho sa ktoréhokoľvek z 
konkrétnych cieľov iniciatívy. Tieto 
skupiny odborníkov musia preukázať 
primeranú úroveň odbornosti a znalostí 
v predmetných oblastiach a široké 
profesionálne zázemie, vrátane zapojenia 
priemyslu a občianskej spoločnosti.

Interdisciplinárny a transdisciplinárny 
charakter spoločenských výziev si 
vyžaduje vytvorenie strategických 
poradných orgánov vytvorených na tento 
účel. Tieto orgány budú zložené z 
príslušných zainteresovaných strán 
z akademickej obce, priemyslu, koncových 
používateľov a zástupcov občianskej 
spoločnosti s najlepšou povesťou 
a primeranými odbornými znalosťami, 
ktorí zabezpečia rozmanitosť všetkých 
príslušných odvetví a výskumných oblastí. 
Poradné orgány poskytnú Komisii vstupné 
informácie a poradenstvo týkajúce sa 
celkovej stratégie pre príslušnú 
spoločenskú výzvu, vypracovanie jej 
pracovných programov a oblastí a kritérií 
pre výzvy na predkladanie návrhov s 
využitím vstupných informácií 
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poskytnutých príslušnými štruktúrami, 
ako sú európske technologické platformy, 
európske vedecké organizácie, iniciatívy 
pre spoločnú tvorbu programov a 
európske partnerstvá v oblasti inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Určovanie priorít môže zohľadňovať aj 
strategické výskumné programy v rámci 
európskych technologických platforiem 
alebo vstupy z európskych partnerstiev pre 
inovácie. Ak je to vhodné, verejno-verejné 
partnerstvá a verejno-súkromné 
partnerstvá, ktoré dostávajú podporu 
prostredníctvom programu Horizont 2020, 
sa budú podieľať aj na procese určovania 
priorít a na implementácii v súlade s 
ustanoveniami určenými v programe 
Horizont 2020. Základným kameňom 
procesu určovania priorít budú aj 
pravidelné styky s koncovými 
používateľmi, občanmi a organizáciami 
občianskej spoločnosti prostredníctvom 
vhodných metodických postupov, ako sú 
napríklad konsenzuálne konferencie, 
participatívne hodnotenia technológií alebo 
priame zapojenie do výskumného a 
inovačného procesu.

Určovanie priorít môže zohľadňovať aj 
strategické výskumné programy v rámci 
európskych technologických platforiem 
alebo vstupy z európskych partnerstiev pre 
inovácie a hlavých iniciatív programu 
FEST. Ak je to vhodné, verejno-verejné 
partnerstvá a verejno-súkromné 
partnerstvá, ktoré dostávajú podporu 
prostredníctvom programu Horizont 2020, 
sa budú podieľať aj na procese určovania 
priorít a na implementácii v súlade s 
ustanoveniami určenými v programe 
Horizont 2020. Základným kameňom 
procesu určovania priorít budú aj 
pravidelné styky s koncovými 
používateľmi, občanmi a organizáciami 
občianskej spoločnosti prostredníctvom 
vhodných metodických postupov, ako sú 
napríklad konsenzuálne konferencie,
participatívne hodnotenia technológií alebo 
priame zapojenie do výskumného a 
inovačného procesu.

Or. en

Odôvodnenie

Skratka FEST znamená budúce a vznikajúce vedné disciplíny a technológie – pozri 
horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci návrh v prílohe 1 – časť 1 – bod 2 – úvodná časť
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 18 nariadenia 
o programe Horizont 2020 sa podľa 
ustanovení pre konkrétny cieľ „Inovácie 
v MSP“ (špecializovaný nástroj pre MSP) 
budú pri konkrétnom cieli „Vedúce 
postavenie v podporných a priemyselných 
technológiách“ a pri časti III „Spoločenské 
výzvy“ uplatňovať špecializované 
opatrenia. Tento integrovaný prístup by 
mal viesť k približne 15 % celkových 
kombinovaných rozpočtov určených pre 
MSPs.

V súlade s článkom 18 nariadenia 
o programe Horizont 2020 sa podľa 
ustanovení pre konkrétny cieľ „Inovácie 
v MSP“ (špecializovaný nástroj pre MSP) 
budú pri konkrétnom cieli „Vedúce 
postavenie v podporných a priemyselných 
technológiách“ a pri časti III „Spoločenské 
výzvy“ uplatňovať špecializované 
opatrenia. Tento integrovaný prístup by 
mal viesť aspoň k 15 % celkových 
kombinovaných rozpočtov určených pre 
MSPs.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kľúčovou pridanou hodnotou výskumu a 
inovácií financovaných na úrovni Únie je 
možnosť šíriť a oznamovať výsledky v 
celoeurópskom meradle, a tak zväčšiť ich 
dosah. Program Horizont 2020 bude preto 
v rámci všetkých svojich konkrétnych 
cieľov zahŕňať vyhradenú podporu šírenia 
(aj prostredníctvom otvoreného prístupu k 
výsledkom výskumu), oznamovania a 
dialógu, pričom veľký dôraz sa bude klásť 
na oznamovanie výsledkov koncovým 
používateľom, občanom, organizáciám 
občianskej spoločnosti, subjektom 
priemyslu a tvorcom politiky. Program 
Horizont 2020 tak môže využiť siete na 
prenos informácií. Cieľ činností na 
oznamovanie v rámci programu Horizont 
2020 bude aj zvyšovať informovanosť 
verejnosti o význame výskumu a inovácií 

Kľúčovou pridanou hodnotou výskumu a 
inovácií financovaných na úrovni Únie je 
možnosť šíriť a oznamovať výsledky v 
celoeurópskom meradle, a tak zväčšiť ich 
dosah. Program Horizont 2020 bude preto 
v rámci všetkých svojich konkrétnych 
cieľov zahŕňať vyhradenú podporu šírenia, 
oznamovania a dialógu, pričom veľký 
dôraz sa bude klásť na oznamovanie 
výsledkov koncovým používateľom, 
občanom, organizáciám občianskej 
spoločnosti, subjektom priemyslu a 
tvorcom politiky. Program Horizont 2020 
tak môže využiť siete na prenos informácií. 
Cieľ činností na oznamovanie v rámci 
programu Horizont 2020 bude aj zvyšovať 
informovanosť verejnosti o význame 
výskumu a inovácií prostredníctvom 
publikácií, podujatí, zdrojov poznatkov, 
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prostredníctvom publikácií, podujatí, 
zdrojov poznatkov, databáz, webových 
stránok alebo cieleného využívania 
sociálnych médií.

databáz, webových stránok alebo cieleného 
využívania sociálnych médií. Bude sa 
podporovať voľný, otvorený prístup k 
publikáciám, vedeckým údajom, ktoré boli 
získané alebo zhromaždené v rámci 
výskumu financovaného prostredníctvom 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Medzinárodná spolupráca s partnermi v 
tretích krajinách je potrebná na účinné 
riešenie mnohých konkrétnych cieľov 
stanovených v rámci programu Horizont 
2020, predovšetkým cieľov súvisiacich s 
vonkajšími politikami Únie a 
medzinárodnými záväzkami. Je to prípad 
všetkých spoločenských výziev, ktorými sa 
zaoberá program Horizont 2020, a ktoré 
majú globálnu povahu. Medzinárodná 
spolupráca je nevyhnutná aj v oblasti 
hraničného a základného výskumu, aby sa 
využívali prínosy pochádzajúce z 
možností, ktoré ponúkajú nové vedné 
disciplíny a technológie. Podpora mobility 
výskumných pracovníkov a pracovníkov v 
oblasti inovácií na medzinárodnej úrovni 
má preto rozhodujúci význam pri 
zlepšovaní tejto celosvetovej spolupráce. 
Činnosti na medzinárodnej úrovni sú 
takisto dôležité pri zvyšovaní 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu prostredníctvom osvojovania 
nových technológií a obchodovania s nimi, 
napríklad prostredníctvom vypracúvania 
celosvetových noriem a usmernení 
týkajúcich sa interoperability a 
prostredníctvom prijímania a nasadzovania 
európskych riešení mimo Európy.

Medzinárodná spolupráca s kľúčovými 
strategickými partnermi v tretích krajinách 
je potrebná na účinné riešenie mnohých 
konkrétnych cieľov stanovených v rámci 
programu Horizont 2020, predovšetkým 
cieľov súvisiacich s vonkajšími politikami 
Únie a medzinárodnými záväzkami. 
Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná aj 
v oblasti hraničného a základného 
výskumu, aby sa využívali prínosy 
pochádzajúce z možností, ktoré ponúkajú 
nové vedné disciplíny a technológie. 
Podpora mobility výskumných 
pracovníkov a pracovníkov v oblasti 
inovácií na medzinárodnej úrovni má preto 
rozhodujúci význam pri zlepšovaní tejto 
celosvetovej spolupráce. Činnosti na 
medzinárodnej úrovni sú takisto dôležité 
pri zvyšovaní konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu prostredníctvom 
osvojovania nových technológií a 
obchodovania s nimi, napríklad 
prostredníctvom vypracúvania 
celosvetových noriem a usmernení 
týkajúcich sa interoperability a 
prostredníctvom prijímania a nasadzovania 
európskych riešení mimo Európy.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Pokračovanie Partnerstva európskych a 
rozvojových krajín v oblasti klinických 
skúšok (EDCTP2), ktoré sa zaoberá 
klinickými skúškami spôsobov liečby 
infekcie HIV, malárie a tuberkulózy;

(a) Pokračovanie Partnerstva európskych a 
rozvojových krajín v oblasti klinických 
skúšok z fázy I-IV (EDCTP2), ktoré sa 
zaoberá klinickými skúškami spôsobov 
liečby infekcie HIV, malárie a tuberkulózy 
a zanedbávaných ochorení, a jeho 
geografické rozšírenie na iné rozvojové 
regióny;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 6 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fa) Vykonávacie opatrenia pre 
spoluprácu medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými v oblasti 
výskumu vnútornej bezpečnosti/civilnej 
bezpečnosti podpísané 18. novembra 
2010.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 6 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fb) Podpora činností navrhnutých v 
rámci prvého piliera „Prístup k 
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surovinám na svetových trhoch za 
nenarušených podmienok“ v oznámení 
Komisie zo 4. novembra 2008 s názvom 
„Iniciatíva v oblasti surovín: 
zabezpečovanie našich nevyhnutných 
potrieb pre rast a zamestnanosť v 
Európe“ s cieľom zabezpečiť európskemu 
priemyslu prístup k surovinám na 
celosvetovej úrovni a prispieť k zaisteniu 
prístupu k surovinám z medzinárodných 
trhov za rovnakých podmienok ako ostatní 
priemyselní konkurenti.

Or. en

Odôvodnenie

Závislosť konkurencieschopnosti a inovácií európskeho priemyslu (a pracovných miest, ktoré 
zabezpečuje) od surovín pochádzajúcich z krajín mimo EÚ už Európska komisia uznala 
(COM(2008)0699, COM(2011)0028, COM(2012)0082, závery Rady pre 
konkurencieschopnosť z 10. marca 2011). Vzhľadom na význam tejto otázky zahrnutej do 
programu EÚ by sa malo uvažovať o medzinárodnej spolupráci s hlavnými regiónmi 
spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 6 – písmeno fc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fc) Spolupráca s rozvojovými krajinami 
najmä zo subsaharskej Afriky v oblasti 
decentralizovanej výroby energie na 
zmiernenie chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 6 – písmeno fd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fd) Pokračovanie spolupráce s Brazíliou 
vo výskume biopalív so zameraním na 
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druhú generáciu biopalív.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program Horizont 2020 je postavený na 
cieľoch stanovených pre jeho tri hlavné 
časti: utváranie excelentnej vedy, 
vytváranie vedúceho postavenia priemyslu 
a riešenie spoločenských problémov. 
Osobitná pozornosť sa bude venovať 
zabezpečeniu náležitej koordinácie medzi 
týmito časťami a plnému využívaniu 
synergií vytváraných medzi konkrétnymi 
cieľmi, aby sa maximalizoval ich spoločný 
dosah na ciele politiky Únie vyššej úrovne. 
Ciele programu Horizont 2020 sa preto 
budú riešiť prostredníctvom veľkého 
dôrazu kladeného na hľadanie účinných 
riešení, ktoré značne prekračujú prístup 
vychádzajúci výlučne z tradičných 
vedeckých a technologických disciplín a 
hospodárskych sektorov.

Program Horizont 2020 je postavený na 
cieľoch stanovených pre jeho tri hlavné 
časti: utváranie excelentnej vedy, 
vytváranie vedúceho postavenia priemyslu 
a riešenie spoločenských problémov. 
Osobitná pozornosť sa bude venovať 
zabezpečeniu náležitej koordinácie medzi 
týmito časťami a plnému využívaniu 
synergií vytváraných medzi konkrétnymi 
cieľmi, aby sa maximalizoval ich spoločný 
dosah na ciele politiky Únie vyššej úrovne. 
Ciele programu Horizont 2020 sa preto 
budú riešiť prostredníctvom veľkého 
dôrazu kladeného na hľadanie účinných 
riešení, ktoré značne prekračujú prístup 
vychádzajúci výlučne z tradičných 
vedeckých a technologických disciplín a 
hospodárskych sektorov, ktoré podporujú 
okrem klasických konzorcií napríklad 
inovačné globálne partnerstvá a poskytujú 
pružné, inovatívne financovanie 
a investičné prostriedky, ktoré sú 
prispôsobené rýchlo sa rozvíjajúcim 
portfóliám.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prierezové opatrenia budú mať rozhodujúci Prierezové opatrenia budú mať rozhodujúci 
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význam aj pri podnecovaní vzájomného 
pôsobenia medzi spoločenskými 
problémami a podpornými a 
priemyselnými technológiami potrebnými 
na tvorbu najdôležitejších prelomových 
objavov v oblasti technológie. Príklady 
oblastí, v ktorých takéto vzájomné 
pôsobenie možno rozvinúť: odbor 
elektronického zdravotníctva, inteligentné 
sústavy, inteligentné dopravné systémy, 
presadzovanie opatrení v oblasti klímy, 
nanomedicína, pokročilé materiály pre 
ľahké vozidlá alebo vývoj priemyselných 
bioprocesov a bioproduktov. Posilnia sa 
tak silné synergie medzi spoločenskými 
problémami a vývojom generických 
podporných a priemyselných technológií. 
Táto skutočnosť sa zreteľným spôsobom 
zohľadní pri vypracúvaní viacročných 
stratégií a pri určovaní priorít pre každý z 
týchto konkrétnych cieľov. Bude to 
vyžadovať, aby sa zainteresované strany 
zastupujúce rozličné hľadiská plne zapojili 
do implementácie, a v mnohých prípadoch 
to bude vyžadovať opatrenia, ktorými sa 
spojí financovanie z oblasti príslušných 
podporných a priemyselných technológií a 
spoločenských výziev.

význam aj pri podnecovaní vzájomného 
pôsobenia medzi spoločenskými 
problémami a podpornými a 
priemyselnými technológiami potrebnými 
na tvorbu najdôležitejších prelomových 
objavov v oblasti technológie. Príklady 
oblastí, v ktorých takéto vzájomné 
pôsobenie možno rozvinúť: odbor 
elektronického zdravotníctva, kybernetická 
bezpečnosť, inteligentné sústavy, 
inteligentné dopravné systémy, 
presadzovanie opatrení v oblasti klímy, 
nanomedicína, pokročilé materiály pre 
ľahké vozidlá alebo vývoj priemyselných 
bioprocesov a bioproduktov. Posilnia sa 
tak silné synergie medzi spoločenskými 
problémami a vývojom generických 
podporných a priemyselných technológií. 
Táto skutočnosť sa zreteľným spôsobom 
zohľadní pri vypracúvaní viacročných 
stratégií a pri určovaní priorít pre každý z 
týchto konkrétnych cieľov. Bude to 
vyžadovať, aby sa zainteresované strany 
zastupujúce rozličné hľadiská plne zapojili 
do implementácie, a v mnohých prípadoch 
to bude vyžadovať opatrenia, ktorými sa 
spojí financovanie z oblasti príslušných 
podporných a priemyselných technológií a 
spoločenských výziev.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitná pozornosť sa bude venovať aj 
koordinácii činností financovaných 
prostredníctvom programu Horizont 2020 s 
činnosťami podporovanými na základe 
iných programov financovania Únie, ako je 
napríklad spoločná poľnohospodárska 
politika, spoločná politika v oblasti 
rybolovu alebo program Erasmus For All: 

Osobitná pozornosť sa bude venovať aj 
koordinácii činností financovaných 
prostredníctvom programu Horizont 2020 s 
činnosťami podporovanými na základe 
iných programov financovania Únie, ako je 
napríklad spoločná poľnohospodárska 
politika, spoločná politika v oblasti 
rybolovu alebo program Erasmus For All: 
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program Únie pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport alebo program 
zdravia pre rast. Zahŕňa to aj primerané 
skĺbenie s fondmi kohéznej politiky, pri 
ktorej podpora budovania kapacít pre 
výskum a inovácie na regionálnej úrovni 
môže slúžiť ako „brána k excelentnosti“, 
zriadenie regionálnych centier 
excelentnosti môže pomôcť odstrániť 
inovačný predel v Európe alebo podporiť 
rozsiahle demonštračné činnosti a pilotné 
projekty môžu pomôcť pri dosahovaní 
cieľa, ktorým je budovanie vedúceho 
postavenia európskeho priemyslu.

program Únie pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport alebo program 
zdravia pre rast, program Life, rezerva pre 
nových účastníkov (NER300).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto koordinácia zahŕňa aj primerané 
skĺbenie s fondmi politiky súdržnosti, pri 
ktorej podpora budovania kapacít pre 
výskum a inovácie na regionálnej úrovni 
môže slúžiť ako „brána k excelentnosti“, 
zriadenie regionálnych centier 
excelentnosti môže pomôcť odstrániť 
inovačný predel v Európe. Štrukturálne 
fondy by sa mali v plnom rozsahu 
využívať na podporu budovania kapacít v 
regiónoch prostredníctvom 
špecializovaných činností zameraných na 
vytváranie centier excelentnosti, 
modernizáciu univerzít, nákup vedeckého 
vybavenia, prenos miestnych technológií, 
podpora začínajúcim a vedľajším 
podnikom, vzájomnej súčinnosti medzi 
miestnym priemyslom a akademickou 
obcou, vytvárania zoskupení v prioritných 
oblastiach programu Horizont 2020 a ako 
zdroj malých grantov poskytnutých na 
prípravu návrhov, ktoré sa majú predložiť 
pre program Horizont 2020. Umožní to 
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rozvíjať bránu k excelentnosti, čo povedie 
k plnohodnotnej účasti regiónov v 
programe Horizont 2020 na základe 
kvality a excelentnosti.
V nadväznosti na program Horizont 2020 
by sa štrukturálne fondy mohli využiť na 
financovanie alebo spolufinancovanie 
ďalších výskumných projektov programu 
Horizont 2020 a na valorizáciu výsledkov 
výskumu takým spôsobom, aby sa 
podporil jednoduchý prístup k poznatkom 
alebo aby sa uľahčilo zavádzanie 
získaných poznatkov z hľadiska ich 
priameho hospodárskeho alebo 
spoločenského využitia;
Budovanie väčšej synergie, doplnkovosti 
a interoperability medzi nástrojmi 
programu Horizont 2020, v rámci ktorého 
sú excelentnosť a cesta k excelentnosti 
hlavnou hybnou silou, a štrukturálnymi 
fondmi, ktorých hlavnou hnacou silou je 
budovanie kapacít a inteligentná 
špecializácia, za predpokladu, že 
premostenia sa vytvárajú v oboch smeroch 
spájajúcich dva programy.
Projekty programu Horizont 2020 by mali 
pritiahnuť ďalšie finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov, EIB a zo 
súkromného sektora, čo predpokladá 
prijatie viacfondového prístupu.
Na podporu spoločného európskeho 
výskumu by sa mal vytvoriť celoeurópsky 
spoločný fond financovaný zo 
štrukturálnych fondov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Existujúce partnerstvá v rámci verejného Existujúce partnerstvá v rámci verejného 
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sektora a verejno-súkromné partnerstvá 
môžu získať podporu v rámci programu 
Horizont 2020 za predpokladu, že sa týkajú 
cieľov programu Horizont 2020, spĺňajú 
kritériá stanovené v rámci programu 
Horizont 2020 a preukázali významný 
pokrok v rámci siedmeho rámcového 
programu pre výskum, technologický 
vývoj a demonštračné činnosti (7. RP).

sektora a verejno-súkromné partnerstvá 
môžu získať podporu v rámci programu 
Horizont 2020 za predpokladu, že sa týkajú 
cieľov programu Horizont 2020, spĺňajú 
kritériá stanovené v rámci programu 
Horizont 2020 a preukázali významný 
pokrok v rámci siedmeho rámcového 
programu pre výskum, technologický 
vývoj a demonštračné činnosti (7. RP) 
podľa kritérií uvedených v článku [19 
ods. 2 a 3] nariadenia (EÚ) č. XX/XX 
[Horizont 2020]. Nové inovatívne 
partnerstvá vrátane partnerstiev v oblasti 
vývoja výrobkov môžu tiež získať podporu, 
ak dosiahnu ciele programu Horizont 
2020 a splnia kritériá.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spolupráca so sieťou iniciatívy Eureka, 
ktorá je prirodzeným partnerom pre 
vypracovanie a vykonávanie inovačných 
zložiek politiky súdržnosti, najmä pri 
vytváraní inteligentných špecializačných 
stratégií prispeje k dosahovaniu cieľov 
programu Horizont 2020, a tým aj k 
ďalšej konsolidácii iniciatívy Inovácie v 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Medzi iniciatívy na základe článku 185 Medzi iniciatívy na základe článku 185 
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Zmluvy podporované na základe 6. RP 
alebo 7. RP, ktorým je možné za už 
uvedených podmienok poskytnúť podporu 
aj naďalej, patria tieto: Partnerstvá 
európskych a rozvojových krajín v oblasti 
klinických skúšok (EDCTP), Bývanie s 
podporou okolia (AAL), Spoločný program 
výskumu a vývoja v oblasti Baltského 
mora (BONUS), Eurostars Európsky 
program metrologického výskumu. Ďalšiu 
podporu možno poskytnúť aj Európskej 
aliancii pre energetický výskum (EERA) 
zriadenej na základe Strategického plánu 
energetických technológií (plán SET).

Zmluvy podporované na základe 6. RP 
alebo 7. RP, ktorým je možné za už 
uvedených podmienok poskytnúť podporu 
aj naďalej, patria tieto: Partnerstvá 
európskych a rozvojových krajín v oblasti 
klinických skúšok (EDCTP), Bývanie s 
podporou okolia (AAL), Spoločný program 
výskumu a vývoja v oblasti Baltského 
mora (BONUS), Eurostars a Európsky 
program metrologického výskumu. 
Výraznejšie zapojenie súkromného 
sektora sa môže dosiahnuť 
prostredníctvom európskych a národných 
technologických platforiem. Ďalšiu 
podporu možno poskytnúť aj Európskej 
aliancii pre energetický výskum (EERA) 
zriadenej na základe Strategického plánu 
energetických technológií (plán SET).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ďalšie partnerstvá v rámci verejného 
sektora a verejno-súkromné partnerstvá 
možno v rámci programu Horizont 2020 
spustiť, ak spĺňajú stanovené kritériá. 
Môže ísť o partnerstvá týkajúce sa 
informačných a komunikačných 
technológií v oblasti fotoniky a robotiky, 
udržateľných spracovateľských odvetví, 
biologicky orientovaných odvetví a 
bezpečnostných technológií na sledovanie 
námorných hraníc.

Ďalšie partnerstvá v rámci verejného 
sektora a verejno-súkromné partnerstvá 
možno v rámci programu Horizont 2020 
spustiť, ak spĺňajú stanovené kritériá. 
Môže ísť o partnerstvá týkajúce sa 
informačných a komunikačných 
technológií v oblasti fotoniky a robotiky, 
udržateľných spracovateľských odvetví, 
biologicky orientovaných odvetví a 
bezpečnostných technológií na sledovanie 
námorných hraníc alebo na ochranu 
dôležitých infraštruktúr.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum uskutočňovaný najlepšími 
výskumníkmi z rôznych členských štátov a 
pridružených krajín sa bude tiež 
podporovať prostredníctvom grantu 
Európskej rady pre výskum (ERC) na 
podporu synergie, ktorý sa v 
predchádzajúcom rámcovom programe 
ukázal ako veľmi atraktívny pre 
výskumných pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bude sa dodržiavať prístup „parametrov 
určovaných výskumnými pracovníkmi. To 
znamená, že ERC bude podporovať 
projekty výskumných pracovníkov na témy 
podľa ich vlastného výberu v rámci výziev 
na predkladanie návrhov. Návrhy sa budú 
vyhodnocovať len podľa kritéria 
excelentnosti na základe partnerského 
preskúmania, pričom sa bude zohľadňovať 
špičková kvalita v nových skupinách, 
výskumných pracovníkov novej generácie, 
ako aj v osvedčených skupinách, a osobitná 
pozornosť sa bude venovať návrhom, ktoré 
sú nadmieru priekopnícke a zahŕňajú 
zodpovedajúce vysoké vedecké riziká.

Bude sa dodržiavať prístup „parametrov 
určovaných výskumnými pracovníkmi. To 
znamená, že ERC bude podporovať 
projekty výskumných pracovníkov na témy 
podľa ich vlastného výberu v rámci výziev 
na predkladanie návrhov. Návrhy sa budú 
vyhodnocovať len podľa kritéria 
excelentnosti na základe partnerského 
preskúmania, pričom sa bude zohľadňovať 
špičková kvalita v nových skupinách, 
výskumných pracovníkov novej generácie, 
ako aj v osvedčených skupinách, rodová 
dimenzia a osobitná pozornosť sa bude 
venovať návrhom, ktoré sú nadmieru 
priekopnícke a zahŕňajú zodpovedajúce 
vysoké vedecké riziká.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 –názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Budúce a vznikajúce technológie 2. Budúce a vznikajúce vedné disciplíny a
technológie

Or. en

Odôvodnenie

Horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci návrh: v celom texte je potrebné nahradiť všetky 
výrazy „budúce a vznikajúce technológie“ alebo „FET“ výrazom „budúce a vznikajúce vedné 
disciplíny a technológie“ alebo „FEST“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na úspešné preskúmanie nových základov 
pre úplne nové budúce technológie je 
potrebná podpora veľkého množstva 
vysokorizikových vizionárskych 
vedeckých a technologických výskumných 
projektov spolupráce v počiatočnom štádiu. 
Keďže táto činnosť nie je tematicky presne 
obmedzená a nie je normatívna, umožňuje 
vznik všemožných nových nápadov v 
najširšom spektre tém a disciplín. Podpora 
nápadov v zárodku vyžaduje angažovaný, 
rizikový a intenzívny medziodborový 
prístup k výskumu, ktorý presahuje hranice 
prísne technologicky vymedzených oblastí. 
Pre podporu vzniku budúcich subjektov s 
vedúcim postavením vo výskume a 
priemysle je dôležité aj pritiahnutie 
a podnecovanie účasti nových subjektov s 
vysokým potenciálom, napríklad mladých 
výskumníkov a moderných MSP, na 
výskume a inováciách.

Na úspešné preskúmanie nových základov 
pre úplne nové vedecké poznatky a budúce 
technológie je potrebná podpora veľkého 
množstva vysokorizikových vizionárskych 
vedeckých a technologických výskumných 
projektov spolupráce v počiatočnom štádiu. 
Keďže táto činnosť nie je tematicky presne 
obmedzená a nie je normatívna, umožňuje 
vznik všemožných nových 
a transformačných nápadov v najširšom 
spektre tém a disciplín. Podpora nápadov v 
zárodku vyžaduje angažovaný, rizikový a 
intenzívny medziodborový prístup k 
výskumu, ktorý presahuje hranice prísne 
technologicky vymedzených oblastí. Pre 
podporu vzniku budúcich subjektov s 
vedúcim postavením vo výskume a 
priemysle je dôležité aj pritiahnutie 
a podnecovanie účasti nových subjektov s 
vysokým potenciálom, napríklad mladých 
výskumníkov a moderných MSP, na 
výskume a inováciách.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.3 –  odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné iniciatívy v rámci tejto úlohy sú 
vedecké, rozsiahle, viacodborové a spája 
ich spoločný vizionársky cieľ. Zaoberajú sa 
veľkými vedeckými a technologickými 
výzvami, čo vyžaduje spoluprácu mnohých 
vedných odborov, komunít a programov. 
Vedecký pokrok by mal zabezpečiť silnú a 
širokú základňu pre budúce technologické 
inovácie a ich hospodárske využívanie, ako 
aj novátorský prínos pre spoločnosť. Ich 
všeobecná podstata a význam naznačujú, 
že na ich realizáciu je potrebné vyvinúť 
spoločné a dlhodobé úsilie (keďže to bude 
trvať 10 rokov).

Výskumné iniciatívy v rámci tejto úlohy sú 
vedecké, rozsiahle, viacodborové a spája 
ich spoločný vizionársky cieľ. Zaoberajú sa 
veľkými vedeckými a technologickými 
výzvami, čo vyžaduje spoluprácu mnohých 
vedných odborov, komunít a programov. 
Vedecký pokrok by mal zabezpečiť silnú a 
širokú základňu pre budúce technologické 
inovácie a ich hospodárske využívanie, ako 
aj novátorský prínos pre spoločnosťy. Mali 
by sa zohľadniť činnosti, ktoré majú 
veľký sociálny dosah. Ich všeobecná 
podstata a význam naznačujú, že na ich 
realizáciu je potrebné vyvinúť spoločné a 
dlhodobé úsilie (keďže to bude trvať 10 
rokov).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.4 –  odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poradný orgán programu FET poskytne 
zúčastneným stranám vstupné informácie 
o celkovej vedeckej stratégii vrátane
určenia pracovného programu.

Poradný orgán programu FEST, zložený z 
vedcov a technikov s najlepšou povesťou 
a primeranou odbornosťou, ktorí 
zabezpečujú rozmanitosť výskumných 
oblastí a konajú podľa vlastného vedomia 
a svedomia, poskytne Komisii vstupné 
informácie a poradenstvo o celkovej 
vedeckej stratégii pre činnosti v rámci 
programu FEST, vypracovaní pracovného 
programu a kritérií pre všetky výzvy na 
predkladanie návrhov, ako aj určení
konkrétnych tém pre iniciatívu FEST 
Proactive a hlavné iniciatívy programu 
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FEST.
S poradným orgánom programu FEST sa 
konzultuje najmä o:
– celkovej vedeckej stratégii pre činnosti 
programu FEST z hľadiska vedeckých a 
aplikačných možností a
potrebách na európskej úrovni;
– vypracovaní pracovného programu a 
potrebných úpravách vrátane výziev na 
predkladanie návrhov a kritérií;
– určení konkrétnych tém pre činnosti 
programu FEST využívajúcich postup 
zhora nadol (iniciatíva Proactive a hlavné 
iniciatívy), najmä vrátane
tých, ktoré vyplývajú z činností programu 
FEST využívajúcich postup zdola nahor 
(otvorené), ako aj z grantov ERC 
financovaných v príslušných oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.4 –  odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hodnotenie všetkých projektov programu 
FEST bude dodržiavať mimoriadne 
prísne kritériá vedeckej a technologickej 
excelentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Väčšina zdrojov programu FEST bude 
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pridelená spoločnému hraničnému 
výskumu uskutočňovanému zdola nahor 
vo všetkých oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program sa bude implementovať s 
podporou niekoľkých 
konkurencieschopných výskumných 
školiacich programov vybratých z celej 
Únie formou partnerstva univerzít, 
výskumných inštitúcií, podnikov, MSP a 
ďalších sociálno-hospodárskych subjektov 
z rôznych európskych aj mimoeurópskych 
krajín. Podporia sa aj jednotlivé inštitúcie, 
ktoré dokážu pripraviť rovnako stimulujúce 
prostredie. S cieľom plnenia rôznych 
potrieb je potrebné zabezpečiť flexibilitu 
pri implementácii cieľov. Úspešné 
partnerstvá budú mať zvyčajne formu 
výskumných sietí pre odbornú prípravu 
alebo doktorátov v priemyselných 
odboroch, kým jednotlivé inštitúcie sa 
zvyčajne zapájajú do inovačných 
doktorandských programov. V tomto rámci 
sa predpokladá podpora pre najlepších 
začínajúcich výskumníkov z rôznych 
krajín, aby sa mohli zapojiť do týchto 
vysoko kvalitných programov.

Program sa bude implementovať s 
podporou niekoľkých 
konkurencieschopných výskumných 
školiacich programov vybratých z celej 
Únie formou partnerstva univerzít, 
výskumných inštitúcií, podnikov, MSP a 
ďalších sociálno-hospodárskych subjektov 
z rôznych európskych aj mimoeurópskych 
krajín. Podporia sa aj jednotlivé inštitúcie, 
ktoré dokážu pripraviť rovnako stimulujúce 
prostredie. S cieľom plnenia rôznych 
potrieb je potrebné zabezpečiť úplnú 
flexibilitu pri implementácii cieľov z 
hľadiska trvania, hostiteľskej inštitúcie, 
počtu školených osôb v rámci celkovej 
dohodnutej hostiteľskej siete a objemu 
finančných prostriedkov určených na 
projekt. Úspešné partnerstvá budú mať 
zvyčajne formu výskumných sietí pre 
odbornú prípravu alebo doktorátov 
v priemyselných odboroch, spoločných 
a viacnásobných doktorátov, kým 
jednotlivé inštitúcie sa zvyčajne zapájajú 
do inovačných doktorandských programov. 
V tomto rámci sa predpokladá podpora pre 
najlepších začínajúcich výskumníkov z 
rôznych krajín, aby sa mohli zapojiť do 
týchto vysoko kvalitných programov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najlepší a najsľubnejší skúsení 
výskumníci, ktorí chcú rozvíjať svoje
zručnosti prostredníctvom skúseností s 
nadnárodnou alebo medzinárodnou 
mobilitou, budú finančne podporovaní bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť. Môžu byť 
podporovaní v rôznych pracovných 
pozíciách, týka sa to teda aj najmladších 
výskumníkov s čerstvým doktorátom alebo 
ekvivalentným postavením. Títo výskumní 
pracovníci získajú finančné prostriedky za 
podmienky, že sa presťahujú do inej 
krajiny, aby tak rozšírili alebo prehĺbili 
svoje schopnosti na univerzitách, vo 
výskumných inštitúciách, podnikoch, MSP 
alebo v iných sociálno-hospodárskych 
subjektoch podľa vlastného výberu, v 
ktorých budú pracovať na výskumných a 
inovačných projektoch vyhovujúcich ich 
osobným potrebám a záujmom. Budú 
takisto povzbudzovaní, aby si vyskúšali 
verejný aj súkromný sektor formou 
dočasného vysielania pracovníkov. 
Podporia sa aj pracovné príležitosti na 
čiastočný úväzok, čím sa umožní práca 
zároveň vo verejnom aj súkromnom 
sektore, zvýši prenos poznatkov medzi 
týmito sektormi a stimuluje zakladanie 
nových podnikov. Tieto individualizované 
výskumné príležitosti umožnia sľubným 
výskumníkom získať úplnú nezávislosť a 
jednoducho meniť zamestnanie v 
subjektoch verejného a súkromného 
sektora.

Najlepší a najsľubnejší skúsení 
výskumníci, ktorí chcú rozvíjať svoje 
zručnosti prostredníctvom skúseností s 
nadnárodnou alebo medzinárodnou 
mobilitou, budú finančne podporovaní bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť. Môžu byť 
podporovaní v rôznych pracovných 
pozíciách, týka sa to teda aj najmladších 
výskumníkov s čerstvým doktorátom alebo 
ekvivalentným postavením, a ak budú 
chcieť, môžu sa potom vrátiť do Európy. 
Títo výskumní pracovníci získajú finančné 
prostriedky za podmienky, že sa presťahujú 
do inej krajiny, aby tak rozšírili alebo 
prehĺbili svoje schopnosti na univerzitách, 
vo výskumných inštitúciách, podnikoch, 
MSP alebo v iných sociálno-
hospodárskych subjektoch podľa vlastného 
výberu, v ktorých budú pracovať na 
výskumných a inovačných projektoch 
vyhovujúcich ich osobným potrebám 
a záujmom. Budú takisto povzbudzovaní, 
aby si vyskúšali verejný aj súkromný 
sektor formou dočasného vysielania 
pracovníkov. Podporia sa aj pracovné 
príležitosti na čiastočný úväzok, čím sa 
umožní práca zároveň vo verejnom aj 
súkromnom sektore, zvýši prenos 
poznatkov medzi týmito sektormi a 
stimuluje zakladanie nových podnikov. 
Tieto individualizované výskumné 
príležitosti umožnia sľubným 
výskumníkom získať úplnú nezávislosť a 
jednoducho meniť zamestnanie v 
subjektoch verejného a súkromného 
sektora.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme účinného zvládnutia problému 
bude nevyhnutné monitorovať pokrok. V 
rámci programu sa bude podporovať 
vypracovanie ukazovateľov a analýza 
údajov súvisiacich s mobilitou 
výskumných pracovníkov, ich zručnosťami 
a pracovným postupom, aby bolo možné 
určiť nedostatky v akciách Marie Curie a 
zvýšiť účinok týchto akcií. Tieto činnosti 
sa budú implementovať zároveň s úsilím 
nájsť synergie a v úzkej spolupráci s 
činnosťami politickej podpory 
výskumníkov, ich zamestnávateľov a 
financovateľov, ktoré sa vykonávajú v 
rámci cieľa „Inkluzívne, inovačné a
bezpečné spoločnosti“. Budú financované 
špecifické akcie s cieľom podporiť 
iniciatívy na zvýšenie informovanosti 
o význame výskumnej kariéry a na šírenie 
výsledkov výskumu a inovácií 
vyplývajúcich z činností podporených v 
rámci akcií „Marie Curie“.

V záujme účinného zvládnutia problému 
bude nevyhnutné monitorovať pokrok. V 
rámci programu sa bude podporovať 
vypracovanie ukazovateľov a analýza 
údajov súvisiacich s mobilitou 
výskumných pracovníkov, ich zručnosťami 
a pracovným postupom, aby bolo možné 
určiť nedostatky a prekážky v akciách 
Marie Curie a zvýšiť účinok týchto akcií. 
Tieto činnosti sa budú implementovať 
zároveň s úsilím nájsť synergie a v úzkej 
spolupráci s činnosťami politickej podpory 
výskumníkov, ich zamestnávateľov a 
financovateľov, ktoré sa vykonávajú v 
rámci špecifického cieľa „Posilnený 
dialóg medzi vedou a spoločnosťou“. 
Budú financované špecifické akcie 
s cieľom podporiť iniciatívy na zvýšenie 
informovanosti o význame výskumnej 
kariéry, mobility žien a na šírenie 
výsledkov výskumu a inovácií 
vyplývajúcich z činností podporených v 
rámci akcií „Marie Curie“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom otvoriť sa všetkým druhom 
talentu sa zavedú všeobecné opatrenia na 
prekonanie prekážok pri prístupe ku 
grantom, napríklad podpora rovnosti 
príležitostí vo všetkých akciách Marie 
Curie a stanovenie smerných čísel pre 
účasť žien a mužov. Okrem toho akcie 
Marie Curie podporia výskumných 

S cieľom otvoriť sa všetkým druhom 
talentu sa zavedú všeobecné opatrenia na 
prekonanie prekážok pri prístupe ku 
grantom, napríklad podpora rovnosti 
príležitostí vo všetkých akciách Marie 
Curie a stanovenie smerných čísel pre 
účasť žien a mužov a mobilitu 
výskumných pracovníčok. Okrem toho 
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pracovníkov, aby si mohli upevniť svoj 
kariérny postup a aby bolo zaistené, že 
môžu dosiahnuť zodpovedajúcu rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom, 
pričom sa zohľadní ich rodinná situácia 
s cieľom prispieť k ľahšiemu návratu 
k profesnej dráhe v oblasti výskumu po 
prestávke. Všetci finančne podporení 
účastníci budú musieť dodržiavať a 
uplatňovať zásady Európskej charty 
výskumných pracovníkov a Kódexu pre 
nábor výskumných pracovníkov, ktoré 
podporujú otvorený postup prijímania 
zamestnancov a atraktívne pracovné 
podmienky.

akcie Marie Curie podporia výskumných 
pracovníkov, aby si mohli upevniť svoj 
kariérny postup a aby bolo zaistené, že 
môžu dosiahnuť zodpovedajúcu rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom, 
pričom sa zohľadní ich rodinná situáciaa 
s cieľom prispieť k ľahšiemu návratu 
k profesnej dráhe v oblasti výskumu po 
prestávke. Budú sa uplatňovať všeobecné 
zásady Európskej charty výskumných 
pracovníkov a Kódexu pre nábor 
výskumných pracovníkov, ktoré podporujú 
otvorený postup prijímania zamestnancov a 
atraktívne pracovné podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 4 – bod 4.1 – bod 4.1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľ je zaistiť zavedenie, dlhodobú 
udržateľnosť a efektívne fungovanie 
výskumných infraštruktúr určených 
Európskym strategickým fórom pre 
výskumné infraštruktúry (ESFRI) a 
ostatných výskumných infraštruktúr 
svetovej úrovne, ktoré Európe pomôžu 
reagovať na veľké problémy v oblasti 
vedy, priemyslu a v spoločnosti. Tento cieľ 
sa týka predovšetkým infraštruktúr, v 
ktorých sa zavádza alebo bol zavedený 
systém riadenia, napríklad na základe 
Konzorcia pre európsku výskumnú 
infraštruktúru (ERIC) alebo na základe inej 
ekvivalentnej štruktúry na európskej alebo 
medzinárodnej úrovni.

Cieľ je zaistiť zavedenie, dlhodobú 
udržateľnosť a efektívne fungovanie 
výskumných infraštruktúr, konkrétne 
infraštruktúr určených Európskym 
strategickým fórom pre výskumné 
infraštruktúry (ESFRI) a ostatných 
výskumných infraštruktúr svetovej úrovne, 
ktoré Európe pomôžu reagovať na veľké 
problémy v oblasti vedy, priemyslu a v 
spoločnosti. Zohľadní sa distribúcia 
týchto infraštruktúr. Tento cieľ sa týka 
infraštruktúr, v ktorých sa zavádza alebo 
bol zavedený systém riadenia, napríklad na 
základe Konzorcia pre európsku výskumnú 
infraštruktúru (ERIC) alebo na základe inej 
ekvivalentnej štruktúry na európskej alebo 
medzinárodnej úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1 – odsek 2 – písmeno da) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) na podporu prístupu k súkromným 
výskumným infraštruktúram vhodným na 
účely verejného výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 4 – bod 4.3 – bod 4.3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľ je využívať synergie medzi 
vnútroštátnymi iniciatívami a iniciatívami 
Únie vytváraním partnerstiev medzi 
príslušnými tvorcami politík a orgánmi 
financovania (napríklad ESFRI, reflexná 
skupina pre elektronickú infraštruktúru (e-
IRG), organizácie skupiny EIROforum, 
vnútroštátne verejné orgány) na rozvoj 
doplnkovosti a spolupráce medzi 
výskumnými infraštruktúrami a činností, 
ktorými sa implementujú ďalšie politiky 
Únie (napríklad regionálna, kohézna, 
priemyselná, zdravotná politika, politika 
zamestnanosti a rozvoja), ako aj 
zabezpečenie koordinácie medzi rôznymi 
zdrojmi Únie týkajúcimi sa financovania. 
Opatreniami Únie sa podporia aj 
prieskumy, monitorovanie a posúdenie 
výskumných infraštruktúr na úrovni Únie, 
ako aj príslušné politické štúdie a úlohy v 
oblasti komunikácie.

Cieľ je využívať synergie medzi 
vnútroštátnymi iniciatívami a iniciatívami 
Únie vytváraním partnerstiev medzi 
príslušnými tvorcami politík a orgánmi 
financovania (napríklad ESFRI, reflexná 
skupina pre elektronickú infraštruktúru (e-
IRG), organizácie skupiny EIROforum, 
vnútroštátne verejné orgány) na rozvoj 
doplnkovosti a spolupráce medzi 
výskumnými infraštruktúrami a činností, 
ktorými sa implementujú ďalšie politiky 
Únie (napríklad regionálna, kohézna, 
priemyselná, zdravotná politika, politika 
zamestnanosti, bezpečnosti a rozvoja), ako 
aj zabezpečenie koordinácie medzi 
rôznymi zdrojmi Únie týkajúcimi sa 
financovania. Mali by sa zohľadniť 
činnosti, ktoré majú veľký sociálny dosah.
Opatreniami Únie sa podporia aj 
prieskumy, monitorovanie a posúdenie 
výskumných infraštruktúr na úrovni Únie, 
ako aj príslušné politické štúdie a úlohy v 
oblasti komunikácie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Šírenie excelentnosti a rozširovanie 
účasti
S cieľom pomôcť odstrániť výskumný 
a inovačný predel v Európe vytvorí sa 
doplnkovosť a úzke synergie so 
štrukturálnymi fondmi smerom hore 
(budovanie kapacít v členských štátoch, 
aby sa lepšie pripravila ich účasť v 
programe Horizont 2020) aj smerom dolu 
(využitie a šírenie výsledkov výskumu a 
inovácií vyplývajúcich z programu 
Horizont 2020). Podľa možnosti sa bude 
podporovať interoperabilita medzi týmito 
dvomi nástrojmi. Podporí sa kumulatívne 
alebo kombinované financovanie.
V tejto súvislosti budú opatrenia 
zamerané na úplné využívanie potenciálu 
európskych talentov, čím sa bude 
optimalizovať hospodársky a sociálny 
vplyv výskumu a inovácií, a budú jasné, i 
keď doplnkové, pokiaľ ide o politiky a 
opatrenia fondov politiky súdržnosti. Tieto 
opatrenia zahŕňajú:
(a) 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 
excelentných výskumných inštitúcií a 
menej rozvinutých regiónov, vzájomnú 
partnerskú výmenu zamestnancov, 
odborné poradenstvo a pomoc, ako aj 
vývoj spoločných stratégií na zriadenie 
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 



PR\903346SK.doc 41/121 PE489.688v01-00

SK

regiónoch vrátane vzájomných 
preskúmaní a udeľovaní označení 
excelentnosti inštitúciám, ktoré spĺňajú 
medzinárodné normy.
(b) 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 pre 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 k financovaniu tých 
projektov, ktoré spĺňajú kritériá 
excelentnosti, ale nemôžu byť 
financované pre nedostatok európskych 
prostriedkov.
(d) Udelenie „známky excelentnosti“ 
ukončeným projektom s cieľom uľahčiť 
financovanie nadväzujúcich činností 
(napr. pilotné , demonštračné projekty 
alebo valorizácia výsledkov výskumu) 
zo štátnych alebo regionálnych zdrojov.
(e) Udelenie grantov ERC „na návrat“ 
výskumným pracovníkom, ktorí v 
súčasnosti pracujú mimo Európy, a tým, 
ktorí chcú pracovať v Európe, alebo 
výskumným pracovníkom, ktorí už 
pracujú v Európe a ktorí sa chcú 
presťahovať do menej rozvinutých 
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regiónov.
(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 prehĺbenie 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 
hodnotenia a výmeny najlepších postupov.
(k) Vytvorenie internetového trhu, kde je 
možné inzerovať duševné vlastníctvo s 
cieľom spájať vlastníkov a používateľov 
práv duševného vlastníctva.

Or. en
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Odôvodnenie

Excelentnosť by sa mala plne využiť na zvýšenie synergií medzi programom Horizont 2020 a 
štrukturálnymi fondmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úspešné zvládnutie a zavádzanie 
podporných technológií subjektmi 
európskeho priemyslu je kľúčové pri 
posilňovaní produktivity a inovačných 
kapacít Európy, na zabezpečenie jej 
rozvinutého, udržateľného a 
konkurencieschopného hospodárstva a 
vedúceho postavenia v celosvetovom 
meradle v sektoroch najmodernejších 
technológií, ako aj na získanie schopnosti 
vyvíjať jedinečné riešenia na spoločenskú 
objednávku. Integrálnou súčasťou 
financovania je kombinovanie inovačných 
činností s činnosťami výskumu a vývoja.

Úspešné zvládnutie a zavádzanie 
podporných technológií subjektmi 
európskeho priemyslu je kľúčové pri 
posilňovaní produktivity a inovačných 
kapacít Európy, na zabezpečenie jej 
rozvinutého, udržateľného a 
konkurencieschopného hospodárstva a 
vedúceho postavenia v celosvetovom 
meradle v sektoroch najmodernejších 
technológií, ako aj na získanie schopnosti 
vyvíjať jedinečné riešenia na spoločenskú 
objednávku a pre potreby používateľov. 
Cieľom by mali byť priemyselné odvetvia, 
ktoré majú väčší vplyv na pridanú 
hodnotu, zamestnanosť, význam zvyšnej 
časti hospodárstva a potenciál na zníženie 
nákladov mimo Európy. Integrálnou 
súčasťou financovania je kombinovanie 
inovačných činností s činnosťami výskumu 
a vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Inovačné činnosti budú zahŕňať integráciu 
jednotlivých technológií´; preukázanie 
schopnosti vyrábať a dodávať inovatívne 
výrobky a služby; používateľské a 
spotrebiteľské pilotné projekty, na základe 

Inovačné činnosti sa budú presadzovať od 
počiatočných etáp prechodu z koncepcie 
na trh. Inovačné činnosti budú zahŕňať aj 
integráciu jednotlivých technológií; 
preukázanie schopnosti vyrábať a dodávať 
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ktorých sa dokáže uskutočniteľnosť a 
preukáže pridaná hodnota; a rozsiahle 
ukážky na uľahčenie uvedenia výsledkov 
výskumu na trh.

inovatívne výrobky a služby; 
používateľské a spotrebiteľské pilotné 
projekty, na základe ktorých sa dokáže 
uskutočniteľnosť a preukáže pridaná 
hodnot; a rozsiahle ukážky na uľahčenie 
uvedenia výsledkov výskumu na trh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti Únie v oblasti výskumu, vývoja 
a inovácii (RDI) na vysokej úrovni 
technologickej pripravenosti budú v 
súlade s definíciou OECD. Komisia túto 
definíciu posúdi s cieľom zahrnúť 
technologický výskum, vývoj výrobkov a 
demonštračné činnosti do svojho portfólia 
RDI.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II– bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľ je využiť európske aktíva v 
procesorovej a systémovej architektúre, 
technológiách prepojenia a lokalizácie 
údajov, technológiách cloud computing, 
technológiách paralelných výpočtov a
simulačných softvéroch vo všetkých 
trhových segmentoch výpočtovej techniky.

Cieľ je využiť európske aktíva v 
procesorovej a systémovej architektúre, 
technológiách prepojenia a lokalizácie 
údajov, technológiách cloud computing, 
technológiách paralelných výpočtov,
simulačných softvéroch vo všetkých 
trhových segmentoch výpočtovej techniky,
kvantifikácie neistôt, analýzy rizika a 
rozhodovania v inžinierstve. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II– bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľ je posilniť konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu v oblasti vývoja, 
zvládania a formovania internetu budúcej 
generácie, ktorý postupne nahradí súčasný 
web, pevné a mobilné siete a infraštruktúry 
služieb, a umožní prepojenie biliónov 
zariadení (Internet vecí) množstva 
operátorov a domén, čím sa zmení spôsob 
oznamovania poznatkov, prístupu k nim a 
ich využívania. K tomu patria výskum a 
inovácie v oblasti sietí, softvéru a služieb, 
počítačovej bezpečnosti, ochrany 
súkromia, dôveryhodnosti, bezdrôtovej22

komunikácie, zážitkových interaktívnych 
multimédií a prepojených podnikov 
budúcnosti.

Cieľ je posilniť konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu v oblasti vývoja, 
zvládania a formovania internetu budúcej 
generácie, ktorý postupne nahradí súčasný 
web, pevné, satelitné a mobilné siete a 
infraštruktúry služieb, a umožní prepojenie 
biliónov zariadení (Internet vecí) množstva 
operátorov a domén, čím sa zmení spôsob 
oznamovania poznatkov, prístupu k nim a 
ich využívania. K tomu patria výskum a 
inovácie v oblasti sietí, softvéru a služieb, 
počítačovej bezpečnosti, ochrany 
súkromia, dôveryhodnosti, bezdrôtovej22

komunikácie, zážitkových interaktívnych 
multimédií a prepojených podnikov 
budúcnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II– bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.1.6a. Kvantové technológie: ďalšia 
generácia zariadení IKT prostredníctvom 
kombinácie kvantovej fyziky a 
informačnej vedy
Cieľom je vyvinúť ďalšiu generáciu 
zariadení IKT prostredníctvom 
kombinácie kvantovej fyziky a 
informačnej vedy, čím sa zabezpečí 
kľúčová úloha Únie na budúcom 
globálnom trhu, kde budú kvantové limity 
určovať výkon priemyselných aplikácií.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II– bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2.2a. Vývoj nového nástroja na 
navrhovanie, simuláciu, charakterizáciu a 
manipuláciu nanomateriálov, 
komponentov a systémov
Skúmanie, zobrazovanie a kontrola 
nových nanomateriálov a systémov na 
nanoúrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a vývoj s cieľom dosiahnuť 
účinný a udržateľný rozvoj, napríklad v 
kovopriemysle a chemickom priemysle, 
aby bolo možné priemyselne vyrábať 
budúce produkty.

Výskum a vývoj s cieľom dosiahnuť 
účinný, udržateľný a bezpečný rozvoj, 
napríklad v kovopriemysle a chemickom 
priemysle, aby bolo možné priemyselne 
vyrábať budúce produkty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a vývoj nových a inovačných 
postupov a systémov, spájania, lepenia, 
izolovania, montovania, samomontovania a 
rozmontovania, rozkladu a rozobratia.

Výskum a vývoj nových a inovačných 
výrobných postupov pre materiály, 
komponenty a systémy, spájanie, lepenie, 
izolovanie, montovanie, samomontovanie a 
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rozmontovanie, rozklad a rozobratie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj nových produktov a aplikácií a 
rozvoj správania spotrebiteľov s cieľom 
znižovať dopyt po energiách a uľahčovať 
nízkouhlíkovú výrobu, ako aj 
intenzifikáciu procesu, recykláciu, 
odstraňovanie znečistenia a vysokú pridanú 
hodnotu materiálov z odpadu a opätovnej 
výroby.

Vývoj nových materiálov, komponentov,
produktov a aplikácií a rozvoj správania 
spotrebiteľov s cieľom znižovať dopyt po 
energiách a uľahčovať nízkouhlíkovú 
výrobu, ako aj intenzifikáciu procesu, 
recykláciu, odstraňovanie znečistenia a 
vysokú pridanú hodnotu materiálov z 
odpadu a opätovnej výroby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II– bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.3.5a. Nové suroviny pre chemický 
priemysel
Vývoj alternatívnych surovín pre 
chemický priemysel od uhlia, biomasy a 
odpadových materiálov, ktoré majú šetrne 
k životnému prostrediu nahradiť ropu ako 
zdroj uhlíka v strednodobom a dlhodobom 
výhľade. Je potrebné, aby nové 
technológie na výrobu syntézneho plynu 
(techniky splyňovania tretej generácie) 
preskúmali širokú škálu možných surovín.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a vývoj s cieľom skúmať 
alternatívne využívanie materiálov 
a prístupy inovačných obchodných 
modelov.

Výskum a vývoj s cieľom skúmať 
alternatívne využívanie materiálov vrátane 
vzácnych surovín a prístupy inovačných 
obchodných modelov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľ je položiť základy na udržanie 
popredného postavenia európskeho 
priemyslu v oblastí inovácií, a to aj zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska. 
Patrí sem vývoj nových nástrojov, akými 
sú syntetická biológia, bioinformatika, 
systémová biológia, a využívanie 
konvergencie s inými podpornými 
technológiami, napríklad s 
nanotechnológiou (resp. 
bionanotechnológiou) a IKT (resp. 
bioelektronikou). Tieto aj ďalšie prierezové 
oblasti si zaslúžia primerané opatrenia v 
oblasti výskumu a vývoja na uľahčenie 
účinného prechodu a implementácie do 
nových aplikácií (systémy zavádzania 
liekov, biosenzory, biočipy atď.).

Cieľ je položiť základy na udržanie 
popredného postavenia európskeho 
priemyslu v oblasti inovácií, a to aj zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska. 
Patrí sem vývoj nových nástrojov, akými 
sú syntetická biológia, bioinformatika, 
systémová biológia, a využívanie 
konvergencie s inými podpornými 
technológiami, napríklad s 
nanotechnológiou (resp. 
bionanotechnológiou) a IKT (resp. 
bioelektronikou). Tieto aj ďalšie prierezové 
oblasti si zaslúžia primerané opatrenia v 
oblasti výskumu a vývoja na uľahčenie 
účinného prechodu a implementácie do 
nových aplikácií (systémy zavádzania 
liekov, biosenzory, biočipy atď.), výrobkov 
a technológií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ je dvojaký: na jednej strane 
zaisťuje, aby subjekty európskeho 
priemyslu (napr. v oblastiach chemického 
priemyslu, zdravotníctva, baníctva, 
energetiky, papierenského priemyslu, 
textilného priemyslu, škrobového 
priemyslu a potravinárstva) mohli vyvíjať 
nové produkty a procesy vyhovujúce 
priemyselným a spoločenským potrebám a 
konkurencieschopné a pokročilé 
biotechnologické alternatívy, ktorými sa 
majú nahradiť zaužívané možnosti, a na 
druhej strane využíva potenciál 
biotechnológie na zisťovanie, 
monitorovanie a odstraňovanie znečistenia, 
ako aj na predchádzanie znečisteniu. 
Obsahuje uskutočňovanie výskumu a 
inovácií v oblastiach enzymatických a 
metabolických ciest, návrhu bioprocesov, 
pokročilej fermentácie, procesov 
biotechnologickej očisty a 
biotechnologickej tvorby proteínov, 
získavania poznatkov o dynamike 
mikrobiálnych komunít. Bude takisto 
obsahovať vývoj prototypov na 
posudzovanie technologicko-hospodárskej 
uskutočniteľnosti vyvinutých produktov a 
procesov.

Tento cieľ je dvojaký: na jednej strane 
zaisťuje, aby subjekty európskeho 
priemyslu (napr. v oblastiach chemického 
priemyslu, zdravotníctva, baníctva, 
energetiky, papierenského priemyslu, 
textilného priemyslu, škrobového 
priemyslu a potravinárstva) mohli vyvíjať 
nové produkty, materiály a trvalo 
udržateľné procesy vyhovujúce 
priemyselným a spoločenským potrebám a 
konkurencieschopné a pokročilé 
biotechnologické alternatívy, ktorými sa 
majú nahradiť zaužívané možnosti, a na 
druhej strane využíva potenciál 
biotechnológie na zisťovanie, 
monitorovanie a odstraňovanie znečistenia, 
ako aj na predchádzanie znečisteniu. 
Obsahuje uskutočňovanie výskumu a 
inovácií v oblastiach enzymatických a 
metabolických ciest, návrhu bioprocesov, 
pokročilej fermentácie, procesov 
biotechnologickej očisty a 
biotechnologickej tvorby proteínov, 
získavania poznatkov o dynamike 
mikrobiálnych komunít. Bude takisto 
obsahovať vývoj prototypov na 
posudzovanie technologicko-hospodárskej 
uskutočniteľnosti vyvinutých produktov a 
procesov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je vyvinúť platformové 
technológie (napr. genomiky, 
metagenomiky, proteomiky, 
molekulárnych nástrojov), ktoré 
zabezpečia vedúce postavenie a 

Cieľom je vyvinúť platformové 
technológie (napr. genomiky, 
metagenomiky, proteomiky, molekulárne 
nástrojev a platformy na báze buniek), 
ktoré zabezpečia vedúce postavenie a 
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konkurenčnú výhodu v množstve 
hospodárskych sektorov. Patria sem 
aspekty ako podpora rozvoja biologických 
zdrojov s optimalizovanými vlastnosťami a 
aplikácií mimo konvenčných alternatív, 
a umožnenie skúmania, pochopenia 
a udržateľného využívania suchozemskej 
a morskej biodiverzity pre novátorské 
aplikácie a udržanie vývoja 
biotechnologických riešení v zdravotníctve 
(napr. diagnostika, biologické látky, 
biomedicínske zariadenia).

konkurenčnú výhodu v množstve sektorov 
s hospodárskym vplyvom. Tento prístup 
môže ešte viac podporiť potenciál nových 
MSP a výrazne skrátiť čas uvádzania 
výrobkov na trh. Patrí sem rozvoj činností 
na zlepšenie zdravia a dobrých životných 
podmienok obyvateľov. Patria sem tiež
aspekty ako podpora rozvoja biologických 
zdrojov s optimalizovanými vlastnosťami a 
aplikácií mimo konvenčných alternatív, 
a umožnenie skúmania, pochopenia 
a udržateľného využívania suchozemskej 
a morskej biodiverzity pre novátorské 
aplikácie a udržanie vývoja 
biotechnologických riešení v zdravotníctve 
(napr. diagnostika, biologické látky, 
biomedicínske zariadenia).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
spracovateľských odvetví, ako napríklad 
chemického, papierenského, sklárskeho 
priemyslu alebo priemyslu farebných 
kovov a oceliarstva, drastickým zvýšením 
energetickej a zdrojovej efektívnosti a 
znížením environmentálneho vplyvu týchto 
priemyselných činností. Dôraz sa bude 
klásť na vývoj a validáciu podporných 
technológií pre inovačné látky, materiály a 
technologické riešenia, aby sa dosiahla 
výroba nízkouhlíkových produktov a 
rozvoj menej energeticky náročných 
procesov a služieb v hodnotovom reťazci, 
ako aj na prijatie ultranízkouhlíkových 
výrobných technológií a postupov na 
dosiahnutie konkrétneho zníženia emisií 
skleníkových plynov.

Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
spracovateľských odvetví, ako napríklad 
chemického, papierenského, sklárskeho 
priemyslu alebo priemyslu farebných 
kovov a oceliarstva, drastickým zvýšením 
energetickej a zdrojovej efektívnosti a 
znížením environmentálneho vplyvu týchto 
priemyselných činností, ako je čisté 
spaľovanie na zníženie množstva 
mikročastíc a úrovne emisií ťažkých 
kovov. Dôraz sa bude klásť na vývoj a 
validáciu podporných technológií pre 
inovačné látky, materiály a technologické 
riešenia, aby sa dosiahla výroba 
nízkouhlíkových produktov a rozvoj menej 
energeticky náročných procesov a služieb v 
hodnotovom reťazci, ako aj na prijatie 
ultranízkouhlíkových výrobných 
technológií a postupov na dosiahnutie 
konkrétneho zníženia emisií skleníkových 
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plynov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je udržať si vedúce postavenie vo 
svete v oblasti kozmického priestoru 
zabezpečením a vývojom 
konkurencieschopného vesmírneho 
priemyslu a výskumu a posilnením 
vesmírnych inovácií.

Vesmír ako všeobecný pojem zahŕňa 
satelitné pozorovanie, satelitnú navigáciu 
a satelitný telekomunikačný priemysel, 
infraštruktúru (pozemnú a vesmírnu), 
služby a aplikácie.

Cieľom je udržať si vedúce postavenie vo 
svete v oblasti kozmického priestoru 
zabezpečením a vývojom 
konkurencieschopného vesmírneho 
priemyslu a výskumu a posilnením 
vesmírnych inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – bod 1.6.1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Množstvo úloh, ktoré súvisia s vesmírnymi 
technológiami, sa zároveň týka aj 
pozemných technológií, napríklad v 
oblastiach ako energetika, 
telekomunikácie, využívanie prírodných 
zdrojov, robotika, bezpečnosť a zdravie. 
Tieto spoločné charakteristiky ponúkajú 
príležitosti, a to najmä pre MSP, na včasný 
spoločný vývoj vesmírnych aj iných 
technológií, ktoré môžu priniesť prelomové 
inovácie rýchlejšie než pri vývoji 
vedľajších produktov v neskoršej fáze. 
Využívanie existujúcej európskej 

Množstvo úloh, ktoré súvisia s vesmírnymi 
technológiami, sa zároveň týka aj 
pozemných technológií, napríklad v 
oblastiach ako energetika, 
telekomunikácie, využívanie prírodných 
zdrojov, robotika, bezpečnosť a zdravie. 
Tieto spoločné charakteristiky ponúkajú 
príležitosti, a to najmä pre MSP, na včasný 
spoločný vývoj vesmírnych aj iných 
technológií, ktoré môžu priniesť prelomové 
inovácie rýchlejšie než pri vývoji 
vedľajších produktov v neskoršej fáze. 
Využívanie existujúcej európskej 
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vesmírnej infraštruktúry by sa malo 
stimulovať podporou vývoja inovačných 
produktov a služieb vychádzajúcich z 
diaľkového snímania a systému GPS. 
Európa by mala ďalej posilňovať rodiaci sa 
vývoj podnikateľského vesmírneho sektora 
dobre zacielenými opatreniami.

vesmírnej infraštruktúry by sa malo 
stimulovať podporou vývoja inovačných 
produktov a služieb vychádzajúcich z 
diaľkového snímania, systému GPS 
a družicovej telekomunikácie. Európa by 
mala ďalej posilňovať rodiaci sa vývoj 
podnikateľského vesmírneho sektora dobre 
zacielenými opatreniami na podporu 
integrovaného využívania viacerých 
družicových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) súvislosti misie, napríklad analýzy 
vesmírneho prostredia, pozemné stanice, 
ochrana vesmírnych systémov pred 
zrážkou s odpadom a pred účinkami 
slnečných protuberancií (získavanie 
informácií o situácii vo vesmíre), 
posilnenie inovačných údajov a 
infraštruktúry archivovania vzoriek.

(d) súvislosti misie, napríklad analýzy 
vesmírneho prostredia, pozemné stanice, 
ochrana vesmírnych systémov pred 
zrážkou s odpadom a pred účinkami 
slnečných protuberancií (získavania 
informácií o situácii vo vesmíre), 
posilnenie získavania a prenosu
inovačných údajov a infraštruktúry 
archivovania vzoriek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Systémy financovania s rozdelením rizika 
sa zameriavajú aj na nevyriešené potreby 
v rámci politík a sektorov najmä v 
súvislosti so spoločenskými úlohami, ktoré 
sú naliehavé, ale na ktoré dáva súkromný 
sektor dlhodobo málo finančných 
prostriedkov pre vysokú mieru rizika.
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Or. en

Odôvodnenie

Pre globálne problémy, ako sú napríklad choroby súvisiaci s chudobou, sa dajú nájsť 
riešenia, ak sa zorganizuje stabilné a trvalo udržateľné financovanie na vypracovanie nových 
nástrojov. Súkromný sektor by mohol odstrániť tieto problémy, ak sa zosúladia finančné 
riziká. V záujme pritiahnutia potrebného financovania na celosvetový výskum a vývoj týkajúci 
sa zdravia je nevyhnutné ďalšie preskúmanie mechanizmov financovania na zabezpečenie 
dlhodobých investícií súkromného sekora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dlhový nástroj poskytne úvery jednotlivým 
príjemcom na investície do výskumu a 
inovácií; záruky pre finančných 
sprostredkovateľov poskytujúcich úvery 
príjemcom; kombinácie úverov a záruk a 
záruky; a záruky a/alebo protizáruky pre 
vnútroštátne alebo regionálne systémy 
financovania dlhov. V rámci dlhového 
finančného nástroja sa vykonajú činnosti 
na predĺženie splatnosti a podporí nástroj 
vyhradený pre MSP (pozri časť II, kapitolu 
3 tejto prílohy „Inovácie v MSP“). 
Ustanovenia dlhového finančného nástroja 
možno v jednom alebo viacerých 
integrovaných systémoch kombinovať, s 
možným pridaním grantov (vrátane 
paušálnych súm), s ustanoveniami 
finančného nástroja vlastného imania. 
Možné sú aj zvýhodnené a konvertibilné 
úvery.

Dlhový nástroj poskytne úvery jednotlivým 
príjemcom na investície do výskumu a 
inovácií; záruky pre finančných 
sprostredkovateľov poskytujúcich úvery 
príjemcom; kombinácie úverov a záruk a 
záruky; a záruky a/alebo protizáruky pre 
vnútroštátne alebo regionálne systémy 
financovania dlhov. V rámci dlhového 
finančného nástroja sa vykonajú činnosti 
na predĺženie splatnosti a podporí fázu 3 
nástroja vyhradeného pre MSP (pozri časť 
II, kapitolu 3 tejto prílohy „Inovácie 
v MSP“). Ustanovenia dlhového 
finančného nástroja možno v jednom alebo 
viacerých integrovaných systémoch 
kombinovať, s možným pridaním grantov 
(vrátane paušálnych súm), s ustanoveniami 
finančného nástroja vlastného imania. 
Možné sú aj zvýhodnené a konvertibilné 
úvery.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozdelenie rizika a ďalšie parametre sa 
môžu v rámci oblastí politiky alebo sektora 
líšiť za predpokladu, že ich hodnoty a stav 
zodpovedajú spoločným pravidlám pre 
dlhové nástroje. Oblasti môžu okrem toho 
obsahovať konkrétne komunikačné 
stratégie v rámci celkovej propagačnej 
kampane dlhového nástroja. Ak budú na 
posúdenie perspektívnych úverov v 
konkrétnej oblasti potrebné špecifické 
odborné znalosti, môžu sa okrem toho 
využiť odborní sprostredkovatelia na 
vnútroštátnej úrovni.

Rozdelenie rizika a ďalšie parametre sa 
môžu v rámci oblastí politiky alebo sektora 
líšiť za predpokladu, že ich hodnoty a stav 
zodpovedajú spoločným pravidlám pre 
dlhové nástroje. Oblasti môžu okrem toho 
obsahovať konkrétne komunikačné 
stratégie v rámci celkovej propagačnej 
kampane dlhového nástroja. Ak budú na 
posúdenie perspektívnych úverov v 
konkrétnej oblasti potrebné špecifické 
odborné znalosti, môžu sa okrem toho 
využiť odborní sprostredkovatelia na 
vnútroštátnej úrovni.

EIB, ktorá riadi dlhový nástroj v mene 
Komisie, bude nielen poskytovať úvery na 
projekty s nízkym technickým rizikom za 
nižšiu ako trhovú úrokovú sadzbu, ale 
bude mať poverenie na poskytovanie 
úverov na projekty s vysokým technickým 
rizikom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecializovaný nástroj pre MSP v rámci 
dlhového nástroja sa zameria na MSP 
orientované na výskum a inovácie a malé 
spoločnosti so strednou kapitalizáciou 
sumami úverov nad 150 000 EUR, a tak sa 
doplní financovanie poskytované MSP 
nástrojom pre úverové záruky v rámci 
programu pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP.

Špecializovaný nástroj pre MSP v rámci 
dlhového nástroja sa zameria na MSP 
orientované na výskum a inovácie a malé 
spoločnosti so strednou kapitalizáciou
sumami úverov nad X EUR, a tak sa doplní 
financovanie poskytované MSP nástrojom 
pre úverové záruky v rámci programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP.

Or. en
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Odôvodnenie

Konečná suma bude v súlade so sumou dohodnutou v programe COSME.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

MSP sa podporia v rámci programu 
Horizont 2020. Na tento účel je určený 
nástroj vyhradený pre MSP, ktorý sa 
zameriava na všetky typy inovačných MPS 
vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa, rásť 
a internacionalizovať sa. Bude sa 
poskytovať pre všetky typy inovácií 
vrátane netechnologických inovácií a 
inovácií služieb. Cieľom je prekonať 
nedostatočné financovanie počiatočných 
fáz vysokorizikového výskumu a inovácií, 
stimulovať prelomové inovácie a zvýšiť 
komercializáciu výsledkov výskumu 
súkromného sektora.

MSP sa podporia v rámci programu 
Horizont 2020. Na tento účel je určený 
nástroj vyhradený pre MSP, ktorý sa 
zameriava na všetky typy inovačných MPS 
vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa, rásť 
a internacionalizovať sa. Bude sa 
poskytovať pre všetky typy inovácií 
vrátane netechnologických inovácií a 
inovácií služieb. Cieľom je prekonať 
nedostatočné financovanie počiatočných 
fáz vysokorizikového výskumu a inovácií, 
stimulovať prelomové inovácie a zvýšiť 
komercializáciu výsledkov výskumu 
súkromného sektora. Tento nástroj 
poskytne označenie kvality malým 
a stredným podnikom úspešným z 
hľadiska ich účasti vo verejnom 
obstarávaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.1 – odsek 5– úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nástroj MSP poskytne zjednodušenú a 
postupnú podporu. Svojimi tromi fázami 
zabezpečí celý inovačný cyklus. Prechod z 
fázy do fázy bude bezproblémový za 
predpokladu, že projekt MSP v 
predchádzajúcej fáze preukáže, že stojí za 
ďalšie financovanie. Zároveň bude každá 
fáza otvorená pre všetky MSP:

Nástroj MSP poskytne zjednodušenú a 
postupnú podporu. Svojimi tromi fázami 
zabezpečí celý inovačný cyklus. Prechod z 
fázy do fázy bude bezproblémový za 
predpokladu, že projekt MSP v 
predchádzajúcej fáze preukáže, že stojí za 
ďalšie financovanie. MSP sa môžu priamo 
uchádzať o prechod do druhej fázy 
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nezávisle od prvej fázy. Zároveň bude 
každá fáza otvorená pre všetky MSP:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.1 – odsek 5 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a vývoj sa podporia s osobitným 
zameraním na činnosti preukazovania 
(testovanie, prototyp, štúdie rozšírenia, 
návrh, pilotné inovačné procesy, produkty 
a služby, overenie výkonu atď.) a trhové 
uplatnenie.

Výskum a vývoj sa podporia 
prostredníctvom inovačných poukazov, 
ktoré môžu MSP použiť na samostatnú 
prácu alebo na spoluprácu s jedným alebo 
viacerými subjektmi realizujúcimi výskum 
(univerzity, výskumné centrá alebo iné 
spoločnosti v inom členskom štáte alebo 
pridruženej krajine). Hoci sa osobitný 
dôraz bude klásť na činnosti 
preukazovania (testovanie, prototyp, štúdie 
rozšírenia, návrh, pilotné inovačné procesy, 
produkty a služby, overenie výkonu atď.) a 
trhovému uplatneniu, možné sú aj činnosti 
v oblasti výskumu a vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Synergie s kohéznou politikou Únie sa 
budú hľadať v súvislosti s vnútroštátnymi a 
regionálnymi inovačnými stratégiami v 
oblasti inteligentnej špecializácie.

Synergie s kohéznou politikou Únie sa 
budú hľadať v súvislosti s vnútroštátnymi a 
regionálnymi inovačnými stratégiami v 
oblasti inteligentnej špecializácie. Tieto 
synergie môžu vychádzať aj z 
vnútroštátnych a regionálnych skúseností 
programov Eureka a Eurostars v podpore 
inovačných a výskumných činností MSP.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh rozhodnutia
Príloha I- časť III - bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh rozhodnutia
Príloha I- časť III - bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
chronickým ochoreniam, ako je rakovina, 
kardiovaskulárne choroby, cukrovka a 
choroby dýchacích ciest a duševné 
choroby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh rozhodnutia
Príloha I- časť III - bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti budú realizované tak, 
aby poskytovali podporu v etapách 
výskumu a inovácie, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych 
podnikov, a podnietili rozvoj nových 
príležitostí na trhu. Programy a projekty v 
rámci tejto témy by mali koordinovať 
svoje výskumné programy s výskumnými 
infraštruktúrami ESFRI a mali by ich 
využívať. Mohol by sa vytvoriť príslušný 
tematický poradný orgán pre oblasť 
zdravia s cieľom posilniť strategickú 
koordináciu výskumu a inovácií v oblasti 
zdravia v rámci celého programu 
Horizont 2020 a podporiť nadnárodný 
lekársky výskum. Táto koordinácia sa 
môže rozšíriť na iné programy a nástroje 
týkajúce sa tejto výzvy. Toto koordinované 
európske úsilie zvýši vedecké a ľudské 
schopnosti v oblasti výskumu týkajúceho 
sa zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Investície do globálneho zdravia prinášajú skutočné výsledky a zvýšené investície zabezpečia 
nielen prínosy pre zdravie v zahraničí, ale aj prínosy pre zdravie v EÚ. V globalizovanom 
svete sa nedajú riešiť závažné problémy len na miestnej alebo regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh rozhodnutia
Príloha I- časť III - bod 1 – bod 1.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Je potrebné podporovať vývoj účinnejších 
preventívnych vakcín a systémov 
očkovania založených na získaných 
údajoch a určených pre širšiu škálu 
ochorení vrátane chorôb súvisiacich 
s chudobou, ako sú HIV/AIDS, 
tuberkulóza, malária a zanedbávané 
ochorenia. Tento krok vyžaduje lepšie 
pochopenie ochorenia, procesu choroby a 
následných epidémií a realizáciu 
klinických a súvisiacich štúdií.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 1 – bod 1.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 1 – bod 1.8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

komorbidít vo všetkých vekových 
kategóriách a vylúčiť polyfarmáciu. Tieto 
zlepšenia pomôžu pri vývoji nových, 
efektívnejších, výhodnejších a 
udržateľných spôsobov liečby ochorení a 
zvládania postihnutia mimo nemocnice aj 
v nemocnici.

Or. en

Zmeny a doplnenia 93
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 1 – bod 1.16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Je všeobecne známe, že na riešenie 
dôležitých výziev v oblasti zdravia, ktorým 
čelí Európa, je naliehavo potrebné 
koordinované a strategické plánovanie 
výskumu týkajúceho sa zdravia. 
Koordinácia môže riešiť fragmentáciu a 
zlepšiť využívanie technologických 
zdrojov a zdrojov infraštruktúry 
využívaných celou výskumnou obcou v 
oblasti biomedicíny. Úspech a inovácie vo 
výskume v oblasti zdravia si navyše 
vyžadujú dlhodobý záväzok udržať 
výskum na špičkovej úrovni.
Vedecky orientovaná stratégia môže 
prispieť k zdravšej a produktívnejšej 
Európe tým, že bude reagovať na 
veľkorysý záväzok európskej vedeckej 
obce v oblasti biomedicíny a na príležitosti 
a výzvy vyplývajúce z výsledkov výskumu v 
oblasti biomedicíny, konkrétne podľa 
predpokladov personalizovaných 
medicínskych postupov. Strategické 
opatrenia a  vedecká pomoc na vysokej 
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úrovni môžu na úvod zabezpečiť odborné 
vstupné informácie o politike, podporiť 
inovácie a konkurencieschopnosť 
pochopením komplexnosti inovačného 
cyklu, podporiť účasť väčšieho počtu 
výskumných pracovníkov zo zahraničia a 
vedecky podložené úspory pre 
vnútroštátne systémy zdravotnej 
starostlivosti.
Ako prvý krok sa vytvorí vedecká poradná 
rada na vysokej úrovni pre výskum 
týkajúci sa zdravia, ktorej cieľom bude 
reagovať na naliehavú potrebu posilnenia 
strategickej vedeckej koordinácie 
výskumu týkajúceho sa zdravia v rámci 
programu Horizont 2020 a podpory 
translačného lekárskeho výskumu. 
Cieľom tejto strategickej koordinácie 
bude prispieť k vymedzeniu výskumu v 
oblasti biomedicíny a translačných 
programov založených na najlepšom 
vedúcom postavení v oblasti vedy, čo by 
malo na úvod zabezpečiť odborné vstupné 
informácie o politike a zaručiť nákladovú 
efektívnosť vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Cieľom 
strategickej vedeckej koordinácie bude 
prilákať aj iné oblasti vedeckého a 
technologického výskumu k 
príležitostiam, ktoré poskytuje moderný 
výskum v oblasti biomedicíny.
Zavedením vnútornej strategickej 
koordinácie medzi otázkami výskumu v 
oblasti zdravia v rámci programu 
Horizont 2020, ktorá bude založená na 
vedeckom poradenstve na najvyššej 
úrovni, poradný orgán tiež poskytne 
impulz a nástroje, ktoré sú potrebné na 
podporu vzájomného pôsobenia a synergií 
vo veľkom meradle. Pri všetkých 
vhodných príležitostiach sa bude 
presadzovať dobrovoľné zbližovanie 
medzi vnútroštátnymi agentúrami 
financovania a Komisiou v súvislosti s 
konkrétnymi cieľmi, ako aj strategické 
špecifické partnerstvo medzi priemyslom, 
vnútroštátnymi agentúrami a Komisiou 
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na úrovni Únie a strategické zbližovanie 
na úrovni programu týkajúce sa 
regulačných orgánov a vnútroštátnych 
zdravotníckych orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 1 – bod 1.16a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.16a. Vývoj simulačných zdravotníckych 
pomôcok
Zníženie nákladov na sekvenčné a iné 
takzvané –omické (s príponou –omika) 
technológie, ako aj dostupnosť 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky v 
blízkej budúcnosti po prvýkrát umožnia 
vývoj mechanistických počítačových
simulačných modelov a zdravotníckych 
pomôcok, ktorými sa zavádzajú, čo 
pomôže lekárom rozhodnúť o liečbe na 
základe záznamu a simulácie 
uskutočnenej pred použitím, ako aj vývoj 
nových a lacnejších technológií na vývoj 
liekov. Presné medicínske postupy sa 
stanú možnými vtedy, keď je konečným 
cieľom vyliečenie ochorení, nielen liečba 
a znižovanie miery rastu nákladov na 
zdravotnú starostlivosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

infraštruktúry, ktorá môže mať vplyv na 
ekosystémy. Musí sa zvážiť vhodné 
využitie upravenej odpadovej vody ako 
spôsob zvýšenia efektivity výroby a
vyrovnania sa so zmenou klímy pri 
súčasnom zaručení udržateľnosti a 
odolnosti voči nedostatku vody na 
zavlažovanie v poľnohospodárstve. 
Osobitne dôležité je zníženie vyplavovania 
živín z obrábanej pôdy do pôdy i vodného 
prostredia, zabránenie šíreniu znečistenia 
spôsobeného vracajúcimi sa podzemnými 
vodami do útvarov povrchovej vody. 
Genetické zdokonaľovanie vlastností 
rastlín a zvierat v oblasti prispôsobenia a 
produktivity si vyžiada prispôsobenie 
bežných i moderných metód chovu a lepšie 
využívanie genetických zdrojov. Príslušná 
pozornosť sa bude venovať hospodáreniu s 
pôdou na farmách s cieľom zvýšiť 
úrodnosť pôdy ako základného 
predpokladu pre produktivitu plodín. Bude 
sa podporovať zdravie zvierat a rastlín a 
naďalej sa budú rozvíjať integrované 
opatrenia na kontrolu ochorení a škodcov. 
V rámci výskumu antimikrobiálnej 
rezistencie sa budú riešiť stratégie 
eliminácie ochorení zvierat vrátane zoonóz. 
Štúdiom vplyvov postupov na životné 
podmienky zvierat sa prispeje k plneniu 
potrieb spoločnosti. Vyššie uvedené oblasti 
bude podporovať hlbší výskum zameraný 
na príslušné biologické otázky, ako aj na 
podporu vývoja a implementácie politík 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.1– bod 2.1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 

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

komerčné produkty, ale aj služby pre 
verejnosť (vrátane kultúrnej a rekreačnej 
hodnoty) a dôležité ekologické služby, 
napríklad funkčnú biodiverzitu a 
biodiverzitu in situ, opeľovanie, 
zachytávanie a reguláciu vody, krajinné 
prostredie, potláčanie erózie, sekvestráciu 
uhlíka a zníženie obsahu skleníkových 
plynov. Činnosti v oblasti výskumu 
podporia poskytovanie týchto verejných 
služieb a ďalších služieb prostredníctvom 
riešení v oblasti správy, nástrojov na 
podporu rozhodovania a hodnotenia ich 
mimotrhovej hodnoty. Medzi konkrétne 
problémy, ktoré sa budú riešiť, patrí 
určenie systémov poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva a krajinných 
modelov, ktoré majú predpoklady na 
dosiahnutie týchto cieľov. Zmeny v 
aktívnom riadení poľnohospodárskych 
systémov vrátane využitia technológií a 
zmien postupov budú viesť k zníženiu 
emisií skleníkových plynov. To si tiež 
vyžaduje integrované systémy vodného 
hospodárstva prírodných útvarov a 
alternatívnych zdrojov (napr. vyčistené 
odpadové vody) na zavlažovanie 
(poľnohospodárstvo, krajinné prostredie a 
lesného hospodárstvo), obnovu a 
zlepšovanie životného prostredia, boj proti 
lesným požiarom, rekreačné činnosti 
a verejné dodávky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podnieti sa rozvoj možností vidieka 
formou posilnenia jeho kapacít v oblasti 
primárnej výroby a poskytovania 
ekosystémových služieb, ako aj 
vytvorením možností na výrobu nových a 

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

diverzifikovaných produktov (potravín, 
krmív, materiálov, energie), ktoré 
zodpovedajú rastúcemu dopytu po 
nízkouhlíkových dodávateľských 
systémoch s krátkym výrobným reťazcom. 
Zaručenie súdržnosti vidieckych oblastí a 
prevencia hospodárskej a spoločenskej 
marginalizácie, podpora diverzifikácie 
hospodárskych činností (vrátane sektora 
služieb), zabezpečenie príslušných vzťahov 
medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, 
ako aj podpora výmeny informácií, 
preukazovania, inovácií a šírenia 
informácií a presadenie participačného 
riadenia zdrojov, vyžadujú spoločensko-
hospodársky výskum spojený s vývojom 
nových stratégií a inštitucionálnych 
inovácií. Súčasne je potrebné zamerať sa 
na spôsoby, ktoré umožňujú využitie 
spoločenského a hospodárskeho prínosu 
verejných služieb vo vidieckych oblastiach 
na miestnej a regionálnej úrovni. Potreby v 
oblasti inovácií definované na regionálnej a 
miestnej úrovni budú doplnené 
prostredníctvom medzisektorových 
výskumných činností na medzinárodnej a 
európskej úrovni. Výskumné projekty 
poskytnú podporu tvorcom politík a iným 
subjektom činným pri implementácii, 
monitorovaní a posudzovaní príslušných 
stratégií, politík a právnych predpisov vo 
vidieckych oblastiach i v rámci celého 
biohospodárstva poskytnutím potrebných 
analytických nástrojov, ukazovateľov, 
modelov a činností zameraných na 
budúcnosť. Správne posúdenie prípadných 
zmien medzi rôznymi typmi využívania 
zdrojov (pôda, voda a iné vstupy) a 
produktmi biohospodárstva vyžaduje 
príslušné nástroje a údaje vrátane tých, 
ktoré sa vypracovali a získali v procese 
vykonávania smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva 
v oblasti vodného hospodárstva1. 
Spoločensko-hospodárske a komparatívne 
hodnotenie systémov poľnohospodárstva a 
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lesného hospodárstva a ich udržateľnosti sa 
bude posudzovať s využitím sociálnych, 
hospodárskych a ekologických kritérií.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



PE489.688v01-00 70/121 PR\903346SK.doc

SK

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Jednou z hlavných vlastností živých 
vodných zdrojov je ich obnoviteľnosť, 
pričom ich udržateľné využívanie závisí od 
dôkladného pochopenia a vysokej úrovne 
kvality a produktivity vodných 
ekosystémov. Hlavným cieľom je 
udržateľné využívanie živých vodných 
zdrojov tak, aby sa maximalizovali 
sociálne a hospodárske výhody a výnosy z 
európskych oceánov, morí, riek a iných 
vodných útvarov. Súčasťou tejto snahy je 
optimalizácia udržateľného prínosu 
rybného hospodárstva a vodnej kultúry k 
zabezpečeniu potravín v kontexte 
globálneho hospodárstva a najmä zníženie 
výraznej závislosti Únie od dovozu 
morských plodov (približne 60 % celkovej 
spotreby morských plodov v Európe závisí 
od dovozu, pričom Únia je najväčším 
svetovým dovozcom produktov rybného 
hospodárstva) a zdokonalenie morských 
biotechnológií tak, aby podporovali 
prirodzený rast. Bude sa venovať 
pozornosť prierezovým morským a 
námorným vedeckým a technickým 
znalostiam s cieľom uvoľniť potenciál 
morí a vnútrozemských vôd v rámci 
morských a námorných priemyselných 
odvetví a pritom chrániť životné 
prostredie a prispôsobovať sa zmene 
klímy. Činnosti v oblasti výskumu 
podporia ekosystémový prístup k riadeniu 
a využívaniu prírodných zdrojov a 
zvyšovaniu ekologického charakteru 
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príslušných sektorov v súlade so súčasným 
politickým rámcom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.4. Udržateľné a konkurencieschopné 
bioodvetvia

2.4. Udržateľné a konkurencieschopné 
bioodvetvia a podpora rozvoja európskeho 
biohospodárstva

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 3 – bod 3.1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3.1. Zníženie spotreby energie a uhlíkovej 
stopy na základe inteligentného, 
udržateľného a bezpečného využívania

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 3 – bod 3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysoko efektívneho 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 3 – bod 3.1– bod 3.1.3



PR\903346SK.doc 73/121 PE489.688v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III - bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1

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. S využitím 
vhodných nástrojov na modelovanie 
atmosféry a oceánu by sa mala 
preskúmať využiteľnosť vzdialených 
lokalít s nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V prípade fotovoltaických článkov bude 
potrebný výskum zameraný na 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. Inovačné riešenia 
integračných systémov by sa mali využiť 
do roku 2020. Dôraz sa bude klásť na 
vývoj a predvedenie zlepšeného rozhrania 
rozvodnej siete (skladovanie rozvodnej 
siete a aktívne meniče zabezpečujúce 
činnosť elektrických rozvodných sústav) 
a na zlepšené stavebnicové rozhranie 
(zlepšené multifunkčné moduly PV 
a prvky na vyváženie sústavy (BoS) so 
špecifickou funkčnosťou pre stavebnicové 
prepojenie).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V prípade elektrární CSP budú stáť v 
centre pozornosti spôsoby zvyšovania 
efektívnosti a  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 rastlinách, 
ktoré umožnia stabilnú výrobu elektrickej 
energie, alebo na iné účely, ako je 
odsoľovanie vody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Odôvodnenie

Text presunutý do 3.2.4c

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4

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 

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 
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rozsiahle využitie v priemyselnom rozsahu 
vrátane integrácie sústav. Energia oceánov, 
ako napríklad prílivová energia, energia z 
morských prúdov a vĺn, predstavujú 
skutočne nulové emisie a predvídateľnú 
energiu. K výskumným činnostiam by mali 
patriť laboratórny inovačný výskum 
nízkonákladových spoľahlivých 
komponentov a materiálov využívaných vo 
vysokokoróznom prostredí a prostredí, v 
ktorom dochádza k nadmernej akumulácii 
živých organizmov, ako aj demonštračné 
činnosti v rôznych podmienkach 
európskeho vodstva.

rozsiahle využitie v priemyselnom rozsahu 
vrátane integrácie sústav. Energia oceánov, 
ako napríklad prílivová energia, energia z 
morských prúdov a vĺn, predstavujú 
skutočne nulové emisie a predvídateľnú 
energiu. K výskumným činnostiam by mali 
patriť laboratórny inovačný výskum 
nízkonákladových spoľahlivých 
komponentov a materiálov využívaných vo 
vysokokoróznom prostredí a prostredí, v 
ktorom dochádza k nadmernej akumulácii 
živých organizmov, ako aj demonštračné 
činnosti v rôznych podmienkach 
európskeho vodstva. Okrem pilotných 
zariadení by demonštračné projekty by 
mali zahŕňať primerané správcovské 
systémy založené na informáciách 
poskytovaných nástrojmi monitorovania a 
prognózovania, ktorých cieľom je 
ochrana aktív.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.4a. Ukladanie energie 
z obnoviteľných zdrojov
S rastúcim využívaním energie z 
obnoviteľných zdrojoch sa zvyšuje 
význam dopytu po ukladaní 
nepravidelných dodávok energie z 
obnoviteľných zdrojov. Rozvoj technológií 
ukladania sa stane povinným pre 
krátkodobé ukladanie (minútová rezerva v 
regulácii terciálnej sústavy) aj pre
dlhodobé používanie od hodín až po 
sezónne ukladanie. Veľký časový rozsah 
si vyžaduje širokú škálu technológií. 
Cieľom je vyvinúť rozdielne spôsoby 
využívania elektrického ukladania (napr. 
superkondenzátory, rôzne druhy 
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akumulátorov), mechanického ukladania 
(napr. zotrvačníky, adiabaticky stlačený 
vzduch) a chemického ukladania (napr. 
výroba vodíka flexibilnou elektrolýzou, 
konverziou na metán alebo iné 
uhľovodíky). Tu sa prvé spôsoby 
(elektrické a mechanické ukladanie) 
zameriavajú skôr na krátkodobé 
ukladanie z dôvodu ich vysokej účinnosti 
konverzie. Nižšia je aj spätná účinnosť, 
posledný spôsob nazývaný „zemný plyn na 
výrobu elektrickej energie“ poskytuje 
obrovský potenciál nielen pre dlhodobé 
ukladanie energie. Umožňuje aj 
integráciu ukladania energie s výrobou 
alternatívnych palív pre (leteckú) dopravu 
a s výrobou chemikálií. Napokon, 
technológia „zemný plyn na výrobu 
elektrickej energie“ umožňuje využívanie 
najvyššieho potenciálu CO2 (CCU) 
pomocou využívania vodíka z hydrolýzy 
na metanizáciu CO2. Vodná energia 
založená na ukladaní vody a reverzných 
systémoch môže tiež zohrávať dôležitú 
úlohu v oblasti posilňovania iných foriem 
zdrojov obnoviteľnej energie, ktorá 
nemôže byť ukladaná na to, aby splnila 
dopyt v čase špičiek. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.4b. Decentralizovaná výroba energie
Výroba distribuovanej energie, ako 
napríklad mikrovýroba elektrickej 
energie, zohráva významnú úlohu vo 
vnútrozemských izolovaných regiónoch 
a na ostrovoch.  Budú sa ďalej skúmať 
primerané riešenia na výrobu energie 
a systémy riadenia energie.
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Budú sa podporovať činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce s rozvojovými 
krajinami so zreteľom na zmierňovanie 
chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.4c. Vývoj konkurencieschopných a z 
hľadiska životného prostredia bezpečných
technológií na zachytávanie, prepravu, 
skladovanie a využívanie CO2
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.
Okrem toho, zachytávanie a využívanie 
uhlíka (CCU) poskytuje potenciál pre 
používanie CO2 zachyteného z elektrárni 
a priemyselných zariadení s pridanou 
hodnotou. Na preukázanie a vypracovanie 
spôsobov opakovaného využívania 
zachyteného CO2 budú technológie na 
zachytávanie uhlíka udržateľnejšie a v 
budúcnosti sa zlepší sa prijímanie 
technológií CCS a CCU verejnosťou. 
Preskúmajú sa systémy CCI a technológie 
na premenu CO2 na výrobky, ako sú 
chemikálie, hnojivá, palivá a biooleje. 
Preskúmajú sa nové technológie 
skladovania vrátane uskladňovania v 
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chemických výrobkoch (uhlík na výrobu 
chemikálií), výroby palív založenej na 
syntetickom plyne, ako aj rozvoj 
nízkonákladových technológií 
splyňovania schopných využiť takmer 
akékoľvek palivo, ktoré sú pre tieto 
systémy potrebné. Okrem toho je 
potrebné, aby bola spoľahlivá 
infraštruktúra CO2 vyvinutá včas, pretože 
väčšina elektrární spaľujúcich fosílne 
palivá a iné zdroje CO2 nebude v blízkosti 
oblastí skladovania.
Podpora bude zameraná najmä na 
preukázanie úplného reťazca CCS alebo 
CCU pre reprezentatívne portfólio 
rôznych technologických možností 
zachytávania, využívania, prepravy a 
skladovania uhlíka. Tieto aktivity bude 
sprevádzať výskum zameraný na dodanie 
účinnejších technológií na výrobu 
elektrickej energie a zachytávania, 
zdokonalených komponentov, 
integrovaných systémov a procesov pre 
elektrárne spaľujúce fosílne palivá a iné 
odvetvia priemyslu s veľkou uhlíkovou 
záťažou, ktoré budú spustené do 
prevádzky po roku 2020. Okrem toho sa 
vykoná výskum zameraný na bezpečné 
geologické uloženie a racionálne riešenia 
využívania zachyteného CO2 s cieľom 
umožniť komerčné využitie technológií 
CCS a CCU.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.3

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 

K dispozícii je celá škála nových možností 
s dlhodobým potenciálom, ako sú práškové 
kovové palivo, palivo získané pomocou 
fotosyntetických mikroorganizmov (vo 
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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.

vode a pôde) a z umelých napodobením 
fotosyntézy alebo z pyroelektrického 
rozkladu vody pri nízkej teplote. 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.4a. Flexibilné a účinné elektrárne 
spaľujúce fosílne palivá – umožnenie 
nepravidelných dodávok energie z 
obnoviteľných zdrojov
Flexibilné a účinné elektrárne spaľujúce 
fosílne palivá sú ešte nevyhnutné na 
zabezpečenie stability sústav a bezpečnosti 
dodávok elektrickej energie. 
V prechodnom období smerujúcom 
k nízkouhlíkovému hospodárstvu čelíme 
výzve v oblasti rovnováhy medzi 
elektrickou energiou z rôznych 
obnoviteľných zdrojov a elektrickou 
energiou z flexibilných tradičných 
elektrární. Tradičné elektrárne sú 
v súčasnosti navrhnuté tak, aby fungovali 
na konštantnom zaťažení, zatiaľ čo pri 
podporovaní energie z obnoviteľných 
zdrojov budú často pracovať na 
čiastočnom zaťažení. V tomto režime sú 
menej účinné, pokiaľ ide o vplyv na 
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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 118
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.8 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Priority týkajúce sa procesu rozhodovania 
a prijímania na trhu by mali byť 
postavené na úspechu iniciatívy 
Inteligentná energia – Európa (2003 –
2006) prevádzkovanej Výkonným 
orgánom pre konkurencieschopnosť a 
inovácie , 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 riadiť 
sa rovnakými pravidlami ako doteraz.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 3 – bod 3.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 
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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)24, 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.

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)24, 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 
v plánoch vykonávania európskych 
priemyselných iniciatív.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 4 – bod 4.1 – bod 4.1.1 – odsek 1 – bod 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 (napr. tuhé častice). 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.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1

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 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, 
využívanie nových a výkonnejších 
navigačných systémov, ako sú EGNOS a 
Galileo. Inovačné riešenia súčasne zvýšia 
dostupnosť dopravy vrátane jej dostupnosti 
pre starších občanov a zraniteľné skupiny 
používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 4 – bod 4.2 – bod 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 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. 
Na dosiahnutie tohto cieľa sú kľúčovým 
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lokalizačné, navigačné a časovacie 
aplikácie využívajúce satelitné navigačné 
systémy Galileo a EGNOS.

predpokladom nové lokalizačné, navigačné 
a časovacie aplikácie využívajúce satelitné 
navigačné systémy Galileo a EGNOS.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odsek 2 – bod a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Inovačné technológie riadenia leteckej 
dopravy prispejú pri rýchlo rastúcom 
dopyte k postupnej zmene bezpečnosti a 
efektívnosti, zvýšeniu presnosti, skráteniu 
času stráveného na letisku postupmi 
súvisiacimi s cestovaním a zvýšením 
odolnosti systému leteckej dopravy. 
Realizáciu a ďalšie rozvíjanie projektu 
jednotného európskeho vzdušného 
priestoru podporia riešenia zamerané na 
zvyšovanie automatizácie a autonómie v 
oblasti riadenia leteckej dopravy a kontroly 
lietadiel, lepšia integráciu zložiek vzdušnej 
a pozemnej dopravy, ako aj nové riešenia v 
oblasti efektívneho a súvislého 
vybavovania cestujúcich a nákladov 
prostredníctvom dopravného systému.

(a) Inovačné technológie riadenia leteckej 
dopravy prispejú pri rýchlo rastúcom 
dopyte k postupnej zmene bezpečnosti a 
efektívnosti, zvýšeniu presnosti, skráteniu 
času stráveného na letisku postupmi 
súvisiacimi s cestovaním a zvýšením 
odolnosti systému leteckej dopravy. 
Inovačné navigačné systémy využívajúce 
európsky GNSS, ako napríklad EGNOS, 
optimalizujú postupy pristávaniu, zvýšia 
bezpečnosť letu a znížia spotrebu paliva 
vďaka lepšiemu využívaniu veľkých letísk 
a umožneniu úplného využívania malých.
Realizáciu a ďalšie rozvíjanie projektu 
jednotného európskeho vzdušného 
priestoru podporia riešenia zamerané na 
zvyšovanie automatizácie a autonómie v 
oblasti riadenia leteckej dopravy a kontroly 
lietadiel, lepšia integráciu zložiek vzdušnej 
a pozemnej dopravy, ako aj nové riešenia v 
oblasti efektívneho a súvislého 
vybavovania cestujúcich a nákladov 
prostredníctvom dopravného systému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odsek 2 – bod c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Optimalizácia správy sietí v prípade 
železničnej a cestnej dopravy zvýši 
efektívnosť využívania infraštruktúr a 
uľahčí cezhraničnú prevádzku. Vytvoria sa 
komplexné spolupracujúce systémy 
riadenia cestnej dopravy a informačné 
systémy založené na komunikácii medzi 
jednotlivými vozidlami a vozidlami a 
infraštruktúrou.

(c) Optimalizácia správy sietí v prípade 
železničnej a cestnej dopravy zvýši 
efektívnosť využívania infraštruktúr a 
uľahčí cezhraničnú prevádzku. Vytvoria sa 
komplexné spolupracujúce systémy 
riadenia cestnej dopravy a informačné 
systémy založené na komunikácii medzi 
jednotlivými vozidlami a vozidlami 
a infraštruktúrou a európskymi satelitnými 
navigačnými systémami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 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 
obsahujúce CO2, skleníkové plyny 
neobsahujúce CO2 a tuhé častice 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 126
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lepšie pochopenie príčin a vývoja zmeny 
klímy a presnejšie klimatické prognózy sú 
kľúčové pre spoločnosť snažiacu sa chrániť 
ľudské životy, tovar a infraštruktúru a 
zabezpečujúcu účinné rozhodovanie. Je 
nesmierne dôležité získavať ďalšie vedecké 
poznatky o spúšťačoch zmeny klímy a 
procesoch s tým súvisiacich, ako aj o 
mechanizmoch a spätných väzbách 
týkajúcich sa fungovania oceánov, 
suchozemských ekosystémov a atmosféry. 
Lepšie klimatické prognózy uskutočňované 
na príslušnej časovej aj priestorovej úrovni 
podporí príprava presnejších scenárov a 
modelov vrátane plne prepojených 
modelov systémov Zeme.

Lepšie pochopenie príčin a vývoja zmeny 
klímy a presnejšie klimatické prognózy sú 
kľúčové pre spoločnosť snažiacu sa chrániť 
ľudské životy, hospodárske činnosti, tovar 
a infraštruktúru a zabezpečujúcu účinné 
rozhodovanie. Je nesmierne dôležité 
získavať ďalšie vedecké poznatky o 
spúšťačoch zmeny klímy a procesoch s tým 
súvisiacich, ako aj o mechanizmoch a 
spätných väzbách týkajúcich sa fungovania 
oceánov, suchozemských ekosystémov 
a atmosféry, ako aj polárnych regiónov. 
Lepšie klimatické prognózy uskutočňované 
na príslušnej časovej aj priestorovej úrovni 
podporí príprava presnejších scenárov a 
modelov vrátane plne prepojených 
modelov systémov Zeme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.2

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 hodnotiť aj potenciálne vplyvy, náklady 
a riziká súvisiace s geoinžinierstvom. 
Preskúmajú sa zložité vnútorné prepojenia, 
rozpory 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. Je napríklad 
pravdepodobné, že zmeny klímy spôsobia 
zvýšenie výskytu extrémnych 
hydrologických javov (záplavy a suchá) s 
významným vplyvom na vodné zdroje, 
ekosystémy a na udržateľnosť 
hospodárskych činností, ktorá je známa 
v súčasnosti. Významný je najmä vplyv na 
dostupnosť vody. V mnohých regiónoch 
Únie sa nedostatok zdrojov zintenzívni 
a dôjde k nerovnomernejšej priestorovej 
a časovej distribúcii, čo si vyžiada nové 
formy riadenia. 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 špecifík ostrovov a 
najvzdialenejších regiónov a 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 hodnotiť aj potenciálne 
vplyvy, náklady a riziká súvisiace s 
geoinžinierstvom. Preskúmajú sa zložité 
vnútorné prepojenia, rozpory a synergie 
politík na prispôsobenie a politík na 
prevenciu rizika s inými politikami 
zameranými na klímu a sektorovými 
politikami, a to vrátane vplyvov na 
zamestnanosť a životnú úroveň 
zraniteľných skupín.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Prechod Únie na konkurencieschopnú
spoločnosť s účinným využívaním zdrojov 
a odolnú voči zmene klímy, ktorý sa má 
uskutočniť do roku 2050, si vyžaduje 
navrhnutie účinných a dlhodobých stratégií 
na znižovanie emisií a veľké zvýšenie 
inovačných kapacít. Pri výskume sa 
posúdia environmentálne a sociálno-
hospodárske riziká, príležitosti a vplyvy 
možností na zmiernenie zmeny klímy. 
Výskumom sa podporí vývoj a overenie 
nových modelov hospodárstva s účinným 
využívaním energie a odolného voči zmene 
klímy, pričom sa v záujme odskúšania 
politík na zmiernenie zmeny klímy a metód 
nízkouhlíkovej technológie na rôznych 
úrovniach a pre kľúčové hospodárske a 
spoločenské sektory Únie, ako aj na 
celosvetovej úrovni zohľadnia hospodárske 
nástroje a príslušné externé účinky. 
Opatreniami spočívajúcimi v zlepšení 
prepojení medzi výskumom a 
uplatňovaním a medzi podnikateľmi, 
koncovými používateľmi, výskumníkmi a 
znalostnými inštitúciami sa zjednodušia 
technologické, inštitucionálne a sociálno-
hospodárske inovácie. Účinné a efektívne 
hospodárenie s vodou bezpodmienečne 
zohrá kľúčovú úlohu ako súčasť politík 
na zmiernenie zmeny klímy. Polosuché 
oblasti a oblasti EÚ trpiace nedostatkom 
vody sa budú rozrastať a budú vážne 
postihnuté zmenou klímy.  Znižovanie 
dostupnosti vody, zvýšenie frekvencie 
a intenzity extrémnych udalostí a najmä 
nerovnomernejšia distribúcia dostupnosti 
vody si budú vyžadovať veľmi účinné 
postupy hospodárenia s vodou, lepšie 
riadenie dopytu a v niektorých prípadoch 
zvýšenie zásob vody na zvýšenie bezpečnej 
výdatnosti vody. Je potrebný výskum na 
zistenie toho, ako sa dá znížiť 
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environmentálny vplyv týchto opatrení na 
zmiernenie zmeny klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.2 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.2. Udržateľné nakladanie s prírodnými 
zdrojmi a ekosystémami

5.2. Ochrana životného prostredia, 
udržateľné nakladanie s prírodnými 
zdrojmi, vodou, biodiverzitou a 
ekosytémami

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 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 

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, lesné hospodárstvo, 
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 a dokonca sa 
ničia (extrémne javy lesných požiarov). V 
Únii sa napríklad každoročne stratí 1 000 
km² najúrodnejšej pôdy a cenných 
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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.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 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.

Ak sa má tento cieľ dosiahnuť, výskum a 
inovácie sa musia zamerať na tieto 
oblasti:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1

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 

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 
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zmien na kvalitu života človeka. Naše 
chápanie zložitých vzťahov medzi 
prírodnými zdrojmi a sociálnym, 
hospodárskym a ekologickým systémom, 
ako aj prirodzených bodov zlomu a 
odolnosti, resp. krehkosti ľudského a 
biologického systému, zlepší výskum v 
oblasti morského (od pobrežných oblastí až 
po otvorené more), sladkovodného, 
suchozemského a mestského ekosystému 
vrátane ekosystémov závislých od 
podzemných vôd. V tomto výskume sa 
preskúma fungovanie a reagovanie 
ekosystémov na atropogénne vplyvy, 
spôsoby obnovy ekosystémov a ich vplyv 
na hospodárstva a kvalitu života človeka. 
Preskúmajú sa aj riešenia v oblasti 
nedostatku zdrojov. Stane sa základom pri 
tvorbe politík a postupov na zabezpečenie 
fungovania sociálnych a hospodárskych 
činností v rámci obmedzení vyplývajúcich 
z udržateľnosti a prispôsobiteľnosti 
ekosystémov a biodiverzity.

zmien na kvalitu života človeka. S cieľom 
poskytnúť dôkazy pre účinné stratégie na 
ochranu zdravia a vytvoriť základ pre 
programy a politiky Únie je potrebné 
lepšie porozumenie kľúčových 
environmentálnych faktorov zdravia 
a pohody a sprostredkovateľských 
mechanizmov.

Zlepšovanie poznatkov predstavuje 
základný záujem, keď sociálne, 
hospodárske a environmentálne aspekty 
prispievajú k celkovej zmene, ako 
napríklad jav 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, zhromažďovanie 
údajov a analýza ako primárny spôsob 
predchádzania lesným požiarom 
a zvýšenie účinnosti boja proti nim 
a zníženie škôd na ľudských, 
environmentálnych, sociálnych 
a hospodárskych aktívach.
Naše chápanie zložitých vzťahov medzi 
prírodnými zdrojmi a sociálnym, 
hospodárskym a ekologickým systémom, 
ako aj prirodzených bodov zlomu a 
odolnosti, resp. krehkosti ľudského a 
biologického systému, zlepší výskum v 
oblasti morského (od pobrežných oblastí až 
po otvorené more), polárneho,
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sladkovodného, suchozemského a 
mestského ekosystému vrátane 
ekosystémov závislých od podzemných 
vôd a ich biologickej diverzity . Pokiaľ ide 
o vodu, sú plánované stratégie 
hospodárenia, v ktorých sa začleňujú 
prírodné útvary a alternatívne zdroje 
(napr. upravená odpadová voda) na často 
konfliktné účely použitia 
(poľnohospodárstvo, udržiavanie krajiny, 
obnova životného prostredia/posilňovanie 
boja proti lesným požiarom, rekreačné 
činnosti a verejné zásobovanie). 
Pozornosť sa venuje množstvu vody a 
kvalite prírodných útvarov, najmä tých, 
ktoré sa využívajú na získavanie pitnej 
vody.  V tomto výskume sa preskúma 
fungovanie a reagovanie ekosystémov na 
atropogénne vplyvy, spôsoby znižovania 
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 133
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2

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 

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 a ich 
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(alebo sa im prispôsobiť) a podporiť 
inštitucionálne, hospodárske, behaviorálne 
a technologické zmeny, ktorými sa zaručí 
udržateľnosť. Dôraz sa bude klásť na 
najdôležitejšie ekosystémy a ekosystémové 
služby významné pri tvorbe politík, akými 
sú sladká voda, moria a oceány, kvalita 
ovzdušia, biodiverzita, využívanie pôdy a 
pôda. Odolnosť spoločností a ekosystémov 
voči katastrofickým udalostiam, k akým 
patria aj prírodné nebezpečenstvá, sa 
podporí prostredníctvom zvyšovania 
kapacít na predpovedanie, včasné 
varovanie a posudzovanie slabých miest a 
vplyvov, a to aj z hľadiska kombinácie 
viacerých rizík. Výskum a inovácie tak 
poskytnú podporu politikám zameraným na 
životné 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.

vplyvom (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, polárne regióny, kvalita ovzdušia, 
biodiverzita, využívanie pôdy lesné 
požiare a pôda. Odolnosť spoločností a 
ekosystémov voči katastrofickým 
udalostiam, k akým patria aj prírodné 
nebezpečenstvá vrátane lesných požiarov, 
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 sa 
pripravia inovačné postupy. Osobitná 
pozornosť sa venuje aj zvyšovaniu
informovanosti verejnosti o výsledkoch 
výskumu, účasti občanov na procese 
rozhodovania a prijímaniu inovácií a 
inovačných technológií verejnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.2.2a. Udržateľné využívanie pobrežného 
a morského životného prostredia
Zmena klímy a využívanie zdrojov 
predstavujú hlavné hrozby pre 
ekosystémy. Zásadný význam má ochrana 
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a udržateľné riadenie prírodných zdrojov 
a posúdenie a ochrana biodiverzity 
ekosystémov na pobreží a v mori (vrátane 
hlbokého mora) pomocou inovačných 
nástrojov pozorovania a sledovania. 
Poznatky by sa mali zamerať na rozvoj 
nových koncepcií a nástrojov zameraných 
na odolnosť ekosystémov voči prírodným 
nebezpečenstvám a na účinky zmeny 
klímy a sociálnohospodárskych činností, 
ktoré vyvíjajú ďalší tlak na ekosystémy. 
Toto by sa malo dosiahnuť pomocou 
vedeckého riadenia so spoločenským 
zapojením, podporovaním rozvoja 
udržateľných a účinných služieb 
morských zdrojov vrátane 
nevykorisťovateľských služieb 
a zapojenia spoľahlivých poznatkov v 
oblasti morských ekosystémov. V tomto 
prístupe sa musí vziať do úvahy štruktúra, 
fungovanie a služby morského 
ekosystému. Musí sa zaručiť zmiernenie 
hrozieb pre pobrežnú a morskú 
biodiverzitu (vrátane zmeny a 
fragmentácie prirodzeného prostredia, 
inváznych druhov, nadmerného 
využívania a znečistenia). Podporovať 
a zlepšovať nástroje morského územného 
plánovania vrátane ochrany pobrežia 
a morských chránených oblastí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2 – nadpis

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 dodávok a 
využívania surovín vrátane nerastných 
surovín z pevniny a mora týkajúca sa 
využívania, ťažby, spracovania, recyklácie 
a obnovy

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Výskum a inovácie sú potrebné počas 
celého životného cyklu materiálov, aby sa 
zabezpečili cenovo dostupné, spoľahlivé a 
udržateľné dodávky a riadenie surovín 
nevyhnutne potrebných pre európske 
priemyselné odvetvia. Prípravou a 
zavedením hospodársky životaschopných, 
spoločensky prijateľných a 
environmentálne šetrných technológií 
využívania, ťažby a spracovania sa 
zefektívni využívanie zdrojov. Využije sa 
aj potenciál mestských baní. K zníženiu 
závislosti Únie od dodávok primárnych 
surovín prispejú aj nové a hospodársky 
životaschopné technológie recyklácie a 
obnovy materiálov, ako aj obchodné 
modely a procesy. Týka sa to aj 
nevyhnutnosti dlhšieho používania, 
vysokokvalitnej recyklácie a obnovy a 
drastického zníženia 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príkladom je rastúca závislosť 
európskeho chemického priemyslu od 
externých zdrojov ropy a zemného plynu 
ako chemických surovín. Európsky 
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chemický priemysel sa preto v ostatných 
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 ropy a politickú 
nestabilitu vo vyrábajúcich krajinách. 
V budúcnosti by sa mali vyvinúť 
spracovateľské technológie a závody, 
ktoré budú využívať alternatívne 
uhľovodíkové zdroje ako domáce zdroje 
uhlia pre európsky chemický priemysel

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.4. Umožnenie prechodu k zelenému
hospodárstvu prostredníctvom ekoinovácií

5.4. Umožnenie prechodu k udržateľnej 
spoločnosti a hospodárstvu a spoločnosti 
prostredníctvom ekoinovácií

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto činnosti je preto posilniť 
všetky formy ekologických inovácií, ktoré 
umožňujú prechod na ekologické
hospodárstvo.

Cieľom tejto činnosti je preto posilniť 
všetky formy ekologických inovácií, ktoré 
umožňujú prechod na udržateľnú 
spoločnosť a hospodárstvo.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.4.1. Posilnenie ekologicky inovačných 
technológií, procesov, služieb a produktov 
a zintenzívnenie ich trhovej realizácie.

5.4.1. Posilnenie ekologicky inovačných 
technológií, procesov, služieb a produktov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.4 – bod 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. V súčasnom 
hospodárskom kontexte treba za prioritu 
považovať podporu súkromných 
spoločností s dôrazom na MSP v oblasti 
zavádzania ekologických inovačných 
nápadov na trh, ako sa úspešne darilo 
predchádzajúcemu trhovému uplatneniu 
ekoinovácií. Dôraz sa bude klásť na 
zjednodušenie prechodu od výskumu na 
trh, od vývoja prototypov k ich 
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predvedeniu pred uvedením na trh, 
pričom sa do tohto procesu zapoja subjekty 
priemyslu a najmä MSP. Zlepšenie v 
oblasti šírenia poznatkov a lepšieho 
prepojenia ponuky a dopytu sa podporí aj 
vytváraním sietí ekologických inovátorov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora prvého využitia a uplatnenia 
takmer komerčných ekoinovačných 
riešení na trhu
Nie je zriedkavé, že veľmi sľubné 
a technicky pokročilé ekoinovačné 
technológie, postupy, služby a produkty sa 
nedostanú na trh z dôvodu výziev pred ich 
komercializáciou a reziduálneho rizika 
súvisiaceho s rozširovaním. Ekoinovačné 
riešenia, ktoré boli technicky predvedené, 
nerealizujú svoj úplný environmentálny 
a hospodársky potenciál, keďže súkromní 
investori vnímajú ich uvedenie na trh ako 
príliš rizikové. Platí to osobitne pre 
riešenia pochádzajúce zo začínajúcich 
a inovačných MSP. Cieľom bude podpora 
projektov týkajúcich sa prvého využitia 
a uplatnenia ekoinovačných postupov, 
produktov, služieb alebo postupov 
s významom pre Úniu na trhu, ktoré už 
boli technicky predvedené, ale ktoré 
z dôvodu reziduálneho rizika ešte 
neprenikli na trh. Opatrenia by mali 
prispieť k odstráneniu prekážok v rozvoji 
a širokom využívaní ekoinovácie, 
vytvoreniu alebo zväčšeniu trhov pre 
dotknuté riešenia a zlepšeniu 
konkurencieschopnosti podnikov Únie, 
osobitne MSP, na svetových trhoch.
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Or. en

Odôvodnenie

Stavajúc na skúsenostiach mimoriadne úspešného trhového uplatnenia ekologických inovácií 
v rámci programu (CIP) prevádzkovaného EACI H2020 mal predpokladať podporu trhového 
uplatnenia ako samostatnej novej zarážky. Rozlišovanie medzi ekologickými inováciami vo 
výskume a vývoji a ekoinovačné uplatnenie na trhu má výhodu zdôrazňovania rôznej povahy 
oboch projektov pri zaistení kontinuity programu ekologických inovácií, ktorý je doteraz 
zďaleka najpopulárnejším programom ES pre podnikateľských ekologických inovátorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prechod na ekologické hospodárstvo 
vyžaduje štrukturálne a inštitucionálne 
zmeny. Pri výskumoch a inováciách sa 
budú riešiť najväčšie prekážky, ktoré stoja 
v ceste spoločenskej a trhovej zmene, a 
dôraz sa bude klásť na vzdelávanie 
spotrebiteľov, riadiacich pracovníkov 
podnikov a tvorcov politík v oblasti 
prijímania inovačného a udržateľného 
prístupu. Pripravia sa silné a transparentné 
nástroje, metódy a modely na 
posudzovanie a umožnenie zásadných 
hospodárskych, spoločenských a 
inštitucionálnych zmien potrebných na 
dosiahnutie zmeny v základnom vnímaní 
ekologického hospodárstva. Výskum sa 
zameria na preskúmanie spôsobov podpory 
udržateľného spotrebiteľského správania, k 
čomu patrí sociálno-hospodársky výskum, 
behaviorálna veda, zapojenie používateľov 
a verejné prijatie inovácií, ako aj činnosti 
na zlepšenie komunikácie a informovanosti 
verejnosti. Naplno sa využijú 
demonštračné činnosti.

Prechod na udržateľnú spoločnosť a
hospodárstvo vyžaduje štrukturálne a 
inštitucionálne zmeny. Pri výskumoch a 
inováciách sa budú riešiť najväčšie 
prekážky, ktoré stoja v ceste spoločenskej a 
trhovej zmene, a dôraz sa bude klásť na 
vzdelávanie spotrebiteľov, riadiacich 
pracovníkov podnikov a tvorcov politík v 
oblasti prijímania inovačného a 
udržateľného prístupu. Pripravia sa silné a 
transparentné nástroje, metódy a modely na 
posudzovanie a umožnenie zásadných 
hospodárskych, spoločenských a 
inštitucionálnych zmien potrebných na 
dosiahnutie zmeny v základnom vnímaní 
ekologického hospodárstva. Výskum sa 
zameria na preskúmanie spôsobov podpory 
udržateľného spotrebiteľského správania, k 
čomu patrí sociálno-hospodársky výskum, 
behaviorálna veda, zapojenie používateľov 
a verejné prijatie inovácií, ako aj činnosti 
na zlepšenie komunikácie a informovanosti 
verejnosti. Naplno sa využijú 
demonštračné činnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.5a. Kultúrne dedičstvo
Preskúmať stratégie, metódy a nástroje 
potrebné na to, aby sa prispelo k 
dynamickému a udržateľnému 
kultúrnemu dedičstvu v Európe v 
súvislosti so zmenou klímy. Kultúrne 
dedičstvo vo svojich rozličných 
materiálnych formách poskytuje živý 
kontext pre odolné komunity reagujúce na 
rôznorodé zmeny. Výskum v oblasti 
kultúrneho dedičstva si vyžaduje 
multidisciplinárny prístup na to, aby sa 
zlepšilo chápanie historického materiálu. 
Činnosti sa zamerajú na určenie úrovní 
odolnosti prostredníctvom pozorovaní, 
monitorovania a modelov, ako aj na 
zabezpečenie lepšieho chápania toho, ako 
komunity vnímajú a reagujú na zmenu 
klímy a seizmické a vulkanické hrozby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Inkluzívne, inovatívne a bezpečné
spoločnosti

6. Európa v meniacom sa svete –
inkluzívne, inovačné a reflexívne 
spoločnosti

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 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. Spoločenské vedy a 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.
Vedecký program by mal byť schopný 
hĺbkovo analyzovať spoločenský priestor 
európskych miest od jeho vlastnej 
dynamiky miestneho, regionálneho 
a svetového splnomocnenia, posúdenia 
vplyvov znalostí, účasti občanov 
a sociálnej nerovnosti po blaho 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Neustála snaha o hospodársky rast 
znamená vysoké personálne, sociálne, 

Neustála snaha o hospodársky rast 
znamená vysoké personálne, sociálne, 



PR\903346SK.doc 103/121 PE489.688v01-00

SK

environmentálne a hospodárske náklady. 
Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v 
Európe predstavuje významnú zmenu v 
oblasti definovania rastu a kvality života, 
ktoré sa merajú (a to aj prostredníctvom 
merania pokroku na základe iných než 
bežne používaných ukazovateľov HDP), 
vytvárajú a udržiavajú dlhý čas. Vo 
výskume sa bude analyzovať vývoj 
udržateľných životných cyklov a sociálno-
hospodárskeho správania a hodnôt a ich 
súvis s paradigmami, politikami a 
fungovaním inštitúcií, trhov, firiem, 
riadenia a vierovyznaní v Európe. Vyvinú 
sa nástroje na lepšie posúdenie 
kontextuálnych a vzájomných vplyvov 
tohto vývoja a politických možností v 
oblastiach ako zamestnanosť, zdaňovanie, 
nerovnosť, chudoba, sociálne začlenenie, 
vzdelanie a zručnosti, vývoj komunít, 
konkurencieschopnosť a vnútorný trh. 
Bude sa takisto analyzovať vývoj 
vnútroštátnych ekonomík a foriem riadenia 
na európskej aj medzinárodnej úrovni, 
ktoré môžu zabrániť makroekonomickej 
nerovnováhe, menovým problémom, 
finančnej súťaži, nezamestnanosti a 
problémom zamestnanosti, ako aj iným 
druhom hospodárskej a finančnej 
nerovnováhy. Zohľadní sa rastúca 
prepojenosť medzi Úniou a svetovými 
hospodárstvami, trhmi a finančnými 
systémami.

environmentálne a hospodárske náklady. 
Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v 
Európe predstavuje významnú zmenu v 
oblasti definovania rastu a kvality života, 
ktoré sa merajú (a to aj prostredníctvom 
merania pokroku na základe iných než 
bežne používaných ukazovateľov HDP), 
vytvárajú a udržiavajú dlhý čas. Vo 
výskume sa bude analyzovať vývoj 
udržateľných životných cyklov a sociálno-
hospodárskeho správania a hodnôt a ich 
súvis s paradigmami, politikami a 
fungovaním inštitúcií, trhov, firiem, 
riadenia a vierovyznaní v Európe. Vyvinú 
sa nástroje na lepšie posúdenie 
kontextuálnych a vzájomných vplyvov 
tohto vývoja a politických možností v 
oblastiach ako zamestnanosť, zdaňovanie, 
nerovnosť, chudoba, sociálne začlenenie, 
vzdelanie a zručnosti, vývoj komunít, 
konkurencieschopnosť a vnútorný trh. 
Bude sa takisto analyzovať vývoj 
vnútroštátnych ekonomík a foriem riadenia 
na európskej aj medzinárodnej úrovni, 
ktoré môžu zabrániť makroekonomickej 
nerovnováhe, menovým problémom, 
finančnej súťaži, nezamestnanosti a 
problémom zamestnanosti, ako aj iným 
druhom hospodárskej a finančnej 
nerovnováhy. Zohľadní sa rastúca 
prepojenosť medzi Úniou a svetovými 
hospodárstvami, trhmi a finančnými 
systémami. Európske mestá musia byť 
základom politík zameraných na 
vytvorenie rastu, pracovných miest 
a udržateľnej budúcnosti. Skúmanie ich 
výkonnosti – ako dobre fungujú, ich 
životaschopnosti, ich atraktivity pre 
investície a schopnosti – je preto 
rozhodujúce pre úspech Európy. 
Európsky program výskumu dobre 
informovaný o inkluzívnom mestskom 
rozvoji je schopnejší zmierňovať 
spoločenské a hospodárske náklady 
odlišností medzi regiónmi.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzhľadom na čoraz dôležitejšiu sociálno-
hospodársku úlohu digitálnej inklúzie budú 
rozsiahly výskum a inovácie podporovať 
inkluzívne riešenia IKT a účinné 
nadobúdanie digitálnych zručností, ktoré 
vedie k vzdelávaniu občanov a tvorbe 
konkurencieschopnej pracovnej sily Dôraz 
sa bude klásť na technologický pokrok, 
ktorý umožní radikálne zlepšenie v oblasti 
personalizácie, jednoduchšieho používania 
pre používateľov a prístupnosti 
prostredníctvom lepšieho pochopenia 
správania občanov, spotrebiteľov a 
používateľov vrátane osôb s postihnutím a 
ich hodnôt. Bude sa vyžadovať prístup k 
výskumu a inováciám, v ktorom je inklúzia 
už súčasťou ich návrhu.

Vzhľadom na čoraz dôležitejšiu sociálno-
hospodársku úlohu digitálnej inklúzie budú 
rozsiahly výskum a inovácie podporovať 
inkluzívne riešenia IKT a účinné 
nadobúdanie digitálnych zručností, ktoré 
vedie k vzdelávaniu občanov a tvorbe 
konkurencieschopnej pracovnej sily Dôraz 
sa bude klásť na technologický pokrok, 
ktorý umožní radikálne zlepšenie v oblasti 
personalizácie, jednoduchšieho používania 
pre používateľov a prístupnosti 
prostredníctvom lepšieho pochopenia 
správania občanov, spotrebiteľov a 
používateľov vrátane osôb s postihnutím a 
ich hodnôt. Bude sa vyžadovať prístup k 
výskumu a inováciám, v ktorom je inklúzia 
už súčasťou ich návrhu. Na vytvorenie 
inkluzívnej spoločnosti je dôležitých 
niekoľko kľúčových tém: napr. chápanie 
meniacich sa trhov práce a pracovnej 
mobility a to, ako ovplyvňujú sociálnu 
inklúziu; výstavbu odolných 
a inkluzívnych území v Európe; podpora 
modelov spolupráce v riadení rozmanitosti 
a súdržnosti; sociálne, kultúrne a rodové 
nerovnosti a ich prepojenia na 
spoločenskú súdržnosť; vplyv 
hospodárskej krízy na sociálnu situáciu; 
imigrácia, diskriminácia a skupiny 
menšín a súčasné politiky na zníženie 
diskriminácie a vylúčenia; boj proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
v znevýhodnených oblastiach a 
regiónoch; vzdelávacie systémy a reformy 
a ich schopnosť podporiť začlenenie 
mladých ľudí do vyučovania a 
spoločnosti; meniace sa prechody počas 
životného cyklu a ich výzva pre verejné 
politiky a spoločnosti; zladenie práce 
a súkromného života počas životného 
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cyklu; inklúzia občanov so zdravotným 
postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.1.4. [...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Text presunutý do oddielu 4a v stĺpci „excelentnej vedy“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.2 – bod 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. Bude sa plánovať aj 
koordinácia s inými európskymi 
politikami, ako napríklad politikami 
v oblasti vzdelávania, inovácií 
a súdržnosti, ako sa stanovuje 
v Ľubľanskom procese. 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, 



PE489.688v01-00 106/121 PR\903346SK.doc

SK

podnikov, verejných orgánov a občanov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Mimoriadne dôležitou bude podpora 
inovácií s cieľom posilnenia efektívnych a 
otvorených verejných služieb zameraných 
na občana (elektronická verejná správa). 
To bude vyžadovať viacodvetvový výskum 
nových technológií a rozsiahle inovácie 
súvisiace najmä s digitálnym súkromím, 
interoperabilitou, personalizovanou 
elektronickou identifikáciou, otvorenými 
údajovými a dynamickými 
používateľskými rozhraniami, nastavením 
verejných služieb zameraných na občana, 
integráciou a inováciami stimulovanými 
používateľmi vrátane spoločenských a 
humanitných vied. Tieto opatrenia budú 
riešiť aj dynamiku sociálnych sietí, 
distribuované riešenie problémov 
využívajúce zapojenie verejnosti a 
inteligentné riešenie problémov v oblasti 
spoluvytvárania riešení sociálnych 
problémov na základe otvorených súborov 
údajov. Pomôžu pri riadení zložitého 
procesu rozhodovania, najmä pri 
spracovaní a analýze veľkého množstva 
údajov na spoločné modelovanie politík, 
simulovaní procesu rozhodovania, 
postupoch vizualizácie, modelovaní 
procesov a systémoch účasti, ako aj pri 
analyzovaní meniacich sa vzťahov medzi 
občanmi a verejným sektorom.

Mimoriadne dôležitou bude podpora 
inovácií s cieľom posilnenia efektívnych a 
otvorených verejných služieb zameraných 
na občana (elektronická verejná správa). 
To bude vyžadovať viacodvetvový výskum 
nových technológií a rozsiahle inovácie 
súvisiace najmä s digitálnym súkromím, 
interoperabilitou, personalizovanou 
elektronickou identifikáciou, otvorenými 
údajovými a dynamickými 
používateľskými rozhraniami, nastavením 
verejných služieb zameraných na občana, 
integráciou a inováciami stimulovanými 
používateľmi vrátane spoločenských a 
humanitných vied. Tieto opatrenia budú 
riešiť aj dynamiku sociálnych sietí, 
distribuované riešenie problémov 
využívajúce zapojenie verejnosti a 
inteligentné riešenie problémov v oblasti 
spoluvytvárania riešení sociálnych 
problémov na základe otvorených súborov 
údajov. Pomôžu pri riadení zložitého 
procesu rozhodovania, najmä pri 
spracovaní a analýze veľkého množstva 
údajov na spoločné modelovanie politík, 
simulovaní procesu rozhodovania, 
postupoch vizualizácie, modelovaní 
procesov a systémoch účasti, ako aj pri 
analyzovaní meniacich sa vzťahov medzi 
občanmi a verejným sektorom. Zvýšené 
úrovne komplexnosti, dôsledky otázok 
postavených technológiou, pokrokovou 
počítačovou technikou, biologickými 
vedami a bioinžinierstvom sa dotýkajú 
oblastí znalostí tradične súvisiacich 
s humanitnými štúdiami, ako je filozofia, 
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teológia a mali by sa riešiť právne, 
politické a hospodárske nápady. Je 
dôležité spojiť umenie, vedu a 
podnikanie; nové formy mestského 
prejavu; znalosti, umenie a podnikanie 
súvisiace so začlenením 
multikulturalizmu a začlenením 
migračných tokov; mnohojazyčnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.3. Zabezpečenie spoločenského 
zapojenia do výskumu a inovácií

6.2.3. Zlepšený dialóg medzi vedou
a spoločnosťou

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3

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 

S cieľom vytvoriť účinný dialóg vedy 
a spoločnosti, získať nový talent pre vedu 
a spojiť vedeckú excelentnosť so 
spoločenskou informovanosťou 
a zodpovednosťou budú podporované 
tieto činnosti:
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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.

– Atraktívne vedecké a technologické 
kariéry pre mladých študentov: 
Podporovanie vedeckých kariér 
v oblastiach vedy, technológie 
a inžinierstva v školách; otvorenie 
univerzít pre mladých študentov; 
a podpora interaktívnych a atraktívnych 
vedeckých múzeí vnútroštátnymi 
a regionálnymi orgánmi; posilnenie 
udržateľnej interakcie medzi školami 
a výskumnými inštitúciami a medzi 
študentmi a ich rodinami, učiteľmi vedy a 
výskumníkmi.
– Dva rozmery rodovej rovnosti: 
zabezpečenie rovnosti vo výskumných 
kariérach vrátane zohľadnenia rodu 
v rozvoji výskumu: Podpora rodovej 
rovnosti najmä podporou zmien v 
organizácii výskumných inštitúcií a v 
obsahu a návrhu výskumných činností.

– Integrácia spoločnosti do vedy a otázok 
inovácie: Umožniť všetkým spoločenským 
subjektom interagovať v inovačnom cykle 
s cieľom zvýšiť kvalitu, relevantnosť, 
prijateľnosť a udržateľnosť výsledkov 
inovácií pomocou integrovania záujmov a 
hodnôt spoločnosti; podpora záujmu 
spoločnosti o vedu a otázky inovácie: 
monitorovanie vnímania vedy občanmi 
a podpora ich účasti v otázkach 
súvisiacich s vývojom vedy a technológie. 
Na to je potrebný vývoj konkrétnych 
zručností, poznatkov a kapacít na 
individuálnej aj organizačnej, ako aj 
vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni spolu 
s monitorovaním vnímania vedy občanmi 
a podporou účasti občanov v politike 
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výskumu a inovácií.
– Vedecky vzdelaní občania 
prostredníctvom vzdelávania v oblasti 
vedy: Inými slovami, zodpovedná a tvorivá 
spoločnosť sa vytvorí pomocou podpory a 
výskumu príslušných vedecko-
vzdelávacích metód, ktoré prispejú 
k lepšiemu formálnemu a neformálnemu 
vzdelávaniu v oblasti vedy a technológie, 
k činnostiam vedy na základe projektov 
a k prepojeniu vedcov a nevedcov na 
vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej 
úrovni. Zahŕňa podporu a zabezpečenie 
vedecky vzdelaných občanov 
prostredníctvom formálneho 
a neformálneho vzdelania v oblasti vedy 
a rozširovaním vedeckých činností, 
konkrétne vo vedeckých centrách a iných 
vhodných médiách;
– Otvorený prístup k vedeckým výsledkom 
a údajom s cieľom zvýšenia vedeckej 
excelentnosti a hospodárskej 
konkurencieschopnosti: Podpora 
jednotnej databázy so všetkými 
výskumnými projektmi a vedeckými 
výsledkami z európskych zdrojov. 
Vnútroštátne a regionálne orgány 
financovania budú podnietené k výmene 
rovnakých informácií 
o vnútroštátnych/regionálnych 
projektoch. Bude sa podporovať 
zaradenie vedeckých výsledkov do tejto 
databázy.
– Riadenie rozvoja zodpovedného 
výskumu a inovácií: Formovanie riadenia 
na rozvoj zodpovedného výskumu 
a inovácií zapojením všetkých 
zainteresovaných strán (výskumníkov, 
verejných orgánov, priemyslu), posilnenie 
úlohy vedeckých odborných poznatkov 
v procesoch rozhodovania, konkrétne 
účasť vedcov a nezávislých výskumných 
organizácií v spoločenských diskusiách 
a otázkach súvisiacich s riadením rizika. 
V spolupráci s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami sa podporí 
etický rámec pre výskum a inovácie 
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vychádzajúci zo základných etických zásad 
vrátane zásad zakotvených v Charte 
základných práv a v príslušných zákonoch 
a dohovoroch Únie. Do úvahy by sa malo 
vziať stanovisko Európskej skupiny pre 
etiku v oblasti vedy a nových technológií.
– Znalosti o vedeckej komunikácii: S 
cieľom zlepšiť šírenie poznatkov vo 
vedeckej komunite a v širokej verejnosti 
sa viac podporí sprístupnenie a využívanie 
výsledkov verejne financovaného 
výskumu. Takto sa zvýšia znalosti 
o vedeckej komunikácii s cieľom zlepšiť 
kvalitu a účinnosť interakcií medzi 
vedcami, médiami a verejnosťou 
a podporí sa širšia účasť občanov ako 
aktívnych zainteresovaných strán a, ak je 
to možné a vhodné, ako účastníkov 
výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – bod 6.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3. [...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Text presunutý do oddielu 6a. v prílohe I – časť III – Spoločenské výzvy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Bezpečné spoločnosti – ochrana 
slobody a bezpečnosti Európy a jej 
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občanov.
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.
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 a odvetvia služieb, 
predchádzať pirátstvu a porušovaniam 
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 normalizácie.
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:
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6a.1. Zvýšenie ochrany bezpečnosti 
občanov – 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 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb. Ďalšími témami 
cielenými na zlepšenie 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 
vyžadovať 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 
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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. Zahŕňa riadenie 
aspektov týkajúcich sa prirodzených 
hraníc, ako aj ochrany a dohľadu nad 
vodnou dopravou.
6a.4. Poskytovanie a zlepšovanie 
počítačovej bezpečnosti
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 riadnom čase zabránia, 
odhalia a riadia kybernetické útoky v 
rámci viacerých domén a judikatúr, 
pôsobí proti zneužitiu kybernetických 
technológií, zabraňuje porušenie 
súkromia a ochraňujú kritické 
infraštruktúry IKT.
6a.5. Zvýšenie odolnosti Európy voči 
krízam a katastrofám
Na to je potrebný vývoj špecializovaných 
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 



PE489.688v01-00 114/121 PR\903346SK.doc

SK

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.
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-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.
Na zabezpečenie ochrany ľudského práva 
na súkromie v digitálnej spoločnosti bude 
potrebný vývoj rámcov a technológií 
navrhnutých na ochranu súkromia už od 
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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, 
keďže 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, ak sa určia doplnkovosti na 
rýchle uzavretie medzier v schopnostiach 
a zabránenie nepotrebnej duplicity, 
vytváraním synergií a podporou 
normalizácie.
6a.8. Implementačné priority
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 
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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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť IV – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločné výskumné centrum uskutoční 
výskum s cieľom posilniť vedeckú 
dôkazovú základňu pre tvorbu politík, 
propagovať pochopenie prirodzených 
procesov základných výziev v rámci 
spoločností a preskúmať nové oblasti vedy 
a technológie, a to aj prostredníctvom 
programu predbežného výskumu.

Spoločné výskumné centrum uskutoční 
výskum s cieľom posilniť vedeckú 
dôkazovú základňu pre tvorbu politík na 
európskej, vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni, propagovať pochopenie 
prirodzených procesov základných výziev 
v rámci spoločností a preskúmať nové 
oblasti vedy a technológie, a to aj 
prostredníctvom programu predbežného 
výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Návrh rozhodnutia
Príloha II – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ďalej uvedená tabuľka obsahuje konkrétne 
ciele programu Horizont 2020 a niektoré 
kľúčové ukazovatele na posudzovanie 
výsledkov a vplyvov.

Okrem ukazovateľov výkonnosti na 
posúdenie pokroku voči všeobecným 
cieľom programu Horizont 2020 
stanoveným v prílohe I nariadenia EÚ č. 
XX/XX [Horizont 2020] ďalej uvedená 
tabuľka obsahuje konkrétne ciele programu 
Horizont 2020 a niektoré kľúčové 
ukazovatele na posudzovanie výsledkov 
a vplyvov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť 2 – bod 3 –zarážka 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Počet vytvorených podnikov

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti
Budúcim programom Horizont 2020 sa posilní vedúca pozícia Európy v prostredí, v ktorom 
Európa stratila pozície v mnohých oblastiach. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné presne 
určiť prednosti Európy, ale aj uznať a opraviť jej slabé stránky.  

Pokiaľ ide o prednosti, Európa má popredných svetových výskumníkov, podnikateľov a 
podniky; súbor hlboko zakotvených hodnôt a tradícií, dynamickú kultúru plná kreatívnosti a 
rozmanitosti a najväčší domáci trh na svete.  Európska občianska spoločnosť aktívne pôsobí v 
rastúcich a rozvíjajúcich sa hospodárstvach na celom svete.

Európa má však zároveň mnoho slabých stránok: nedostatok investícií do našej vedomostnej 
základne; neuspokojivé rámcové podmienky (počnúc nedostatočným prístupom k financiám, 
cez vysoké náklady na práva duševného vlastníctva a končiac neefektívnym využívaním 
verejného obstarávania); a príliš veľkú fragmentáciu spolu s nadmernou byrokraciou a 
administratívnymi postupmi.
Návrh Komisie programu Horizont 2020 čerpá a buduje na práci, ktorá už bola vyvinutá v 
Parlamente v súvislosti s príspevkami, ako je správa o zjednodušení realizácie rámcových 
programov pre výskum („Carvalhovej správa“), priebežné hodnotenie siedmeho rámcového 
programu Európskej únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností 
(„Audyho správa“) a zelená kniha: Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného 
strategického rámca financovania výskumu a inovácií v EÚ („Matiasovej správa“). 
Návrh predstavuje skutočný krok vpred: dosahuje vhodnú rovnováhu medzi troma piliermi –
„excelentnou vedou“, „vedúcim postavením priemyslu“ a „spoločenskými výzvami“ –
a okrem prínosu Parlamentu sa v ňom účinne začleňujú vstupy od širokej škály 
zainteresovaných strán.  Je však stále na čom pracovať.  Podľa spravodajkyne sa príspevky v 
tejto správe delia na štyri hlavné prvky:

a) excelentnosť ako hlavný stimul programu Horizont 2020
b) budovanie synergií medzi programom Horizont 2020 a štrukturálnymi fondmi 

c) konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
d) horizontálne otázky ako napríklad vedecká koordinácia a vedúce postavenie v rámci 

programu Horizont 2020 pre každú tematickú oblasť 

1. Excelentnosť ako hlavný stimul programu Horizont 2020
Excelentnosť by mala byť hlavným stimulom programu Horizont 2020 ako celku. 
Predpokladom je vymedzenie excelentnosti nezávisle od akejkoľvek geografickej alebo inej 
podmienky.  V správe sa na jednej strane podporuje rozšírenie účasti s cieľom stimulovať 
excelentnosť v rámci Európy a na druhej strane rozšírenie vedeckej excelentnosti zdola nahor 
v rámci troch pilierov programu Horizont 2020.
So zreteľom na rozšírenie účasti by mal program Horizont 2020 zahŕňať koncepciu „cesty k 
excelentnosti“, ktorým sa ďalej podporí účasť silných jednotiek počiatočnej excelentnosti, ako 
sú malé výskumné skupiny a vysoko inovatívne začínajúce podniky.  Komisia v tomto smere 
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už podnikla niekoľko významných krokov, ako napríklad „twinningové“ schémy a schému 
„predsedov Európskeho výskumného priestoru“.  Je však potrebné ísť ešte ďalej, a preto je v 
tejto správe obsiahnutých niekoľko ďalších nástrojov: napríklad vytvorenie grantov „na 
návrat“ v rámci ERV. Granty na návrat v rámci ERV by mohli byť pridelené výskumníkom 
pracujúcim mimo Európy, ktorí chcú pracovať v Európe, alebo výskumníkom, ktorí už 
v Európe pracujú a chceli by sa presunúť do menej rozvinutého regiónu.  

Pokiaľ ide o rozšírenie excelentnosti v rámci programu Horizont 2020, excelentnosť vo vede 
sa zvyčajne podporuje výskumným programom vedeným výskumníkmi zdola nahor, pri 
ktorom sa môžu rozvíjať nové myšlienky a technológie.  V návrhu COM je prvý pilier 
hlavným nástrojom na podporu excelentnosti vo výskume zdola nahor na európskej úrovni.  
Okrem toho podľa Komisie patria vznikajúce technológie a technológie budúcnosti (FET), 
ktoré sú takisto výskumným nástrojom zdola nahor, do prvého piliera.  V správe sa naopak 
nástroj vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti rozšíril o vedu (skratka FEST) a na 
všetky tri piliere.

2. Budovanie synergií medzi programom Horizont 2020 a štrukturálnymi fondmi
Je naliehavo potrebné budovať väčšie synergie a čo najväčšiu komplementárnosť medzi 
programom Horizont 2020 a štrukturálnymi fondmi. Sú to dva úplne odlišné programy. Na 
jednej strane je program Horizont 2020, v ktorom je hlavným stimulom excelentnosť a cesta k 
excelentnosti. Na druhej strane sú štrukturálne fondy, ktorých hlavným stimulom je 
budovanie kapacít a inteligentná špecializácia.

Je nevyhnutné, aby tieto programy boli doplnkové a aby sa mosty budovali oboma smermi a 
spájali tieto dva programy. Štrukturálne fondy zohrávajú úlohu – smerom nahor aj nadol – so 
zreteľom na ciele programu Horizont 2020.
Štrukturálne fondy sa môžu smerom nahor z programu Horizont 2020 použiť na budovanie 
kapacít a navrhlo sa niekoľko zmien a doplnení, ktoré zahŕňajú:

 štrukturálne fondy by sa mohli použiť na financovanie vybavenia, rozvoj ľudských 
zdrojov, tvorbu zoskupení v prioritných oblastiach programu Horizont 2020 a ako zdroj 
malých grantov určených na prípravu návrhov, ktoré sa majú predložiť v súvislosti 
s programom Horizont 2020;

 vnútroštátne a regionálne finančné prostriedky by mohli prispieť k financovaniu EVR, 
programu Marie Curie alebo projektov spolupráce, ktoré spĺňajú kritériá excelentnosti, 
ale nemôžu byť financované pre nedostatok európskych prostriedkov. Horizont 2020 by 
mohol udeliť „známku excelentnosti“ pozitívne hodnoteným projektom, ktoré by inak 
nemohli získať financovanie z dôvodu rozpočtových obmedzení.

Štrukturálne fondy sa môžu smerom nadol z programu Horizont 2020 použiť na uľahčenie 
cesty od koncepcie po trh.  Opäť sa vybrali dve oblasti: 

 Štrukturálne fondy by sa mohli použiť na financovanie alebo spolufinancovanie 
pokračovania výskumných projektov programu Horizont 2020 (napr. pilotnými 
a demonštračnými projektmi);

 Štrukturálne fondy by sa mohli použiť na zhodnotenie výsledkov výskumu tak, aby sa 
podporil jednoduchý prístup k poznatkom alebo aby sa umožnilo rozloženie poznatkov 
z hľadiska ich priameho hospodárskeho alebo sociálneho využitia.
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Napokon, dve úpravy sa vykonali na všeobecnejšej úrovni:

 Financovanie výskumu a inovácií zo zdrojov EÚ má kľúčový význam a malo by sa 
zužitkovať. Horizont 2020 by mal pritiahnuť ďalšie financovanie zo štrukturálnych 
fondov, EIB a zo súkromného sektora, pričom by sa mal prijať viaczdrojový prístup;

 Mala by sa zlepšiť interoperabilita medzi nástrojmi programu Horizont 2020 
a štrukturálnymi fondmi.  Predpokladom je navrhnutie zlučiteľných pravidiel 
a postupov; zrozumiteľných foriem žiadosti a hodnotiacich kritérií; spoločných miest 
vstupu; zladenie nastavenia priorít prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a spoločných vymedzení nákladov a iných administratívnych a finančných kritérií.  
Obsahovala by aj zladené plány postupu a administratívne cykly, napríklad vrátane 
potreby dodržiavania akademického kalendára, najmä pre univerzity.

3. Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
V súčasnej hospodárskej situácii je veľmi dôležité, aby sa posilnila priemyselná základňa 
Európy.  Účasť priemyslu v rámcových programoch pre výskum za ostatných niekoľko rokov 
značne klesla: dosahovala 43 % v RP4, 37 % v RP5, 29 % v RP6 a vzrástla, ale iba mierne, na 
31 % v RP7.

Pre Európu je okrem toho náročné zabezpečiť, aby sa výsledky výskumu účinne previedli do 
inovatívnych výrobkov a služieb, ktoré sa dostanú na trh. Schopnosť inovovať, ale aj pretaviť 
inovácie do funkčných trhových riešení je kľúčová, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť.
Na riešenie tejto otázky sa zmenili a doplnili štyri oblasti:

 Po prvé, program Horizont 2020 musí byť navrhnutý tak, aby sa priemyslu poskytla 
motivácia zúčastniť sa európskych projektov.  Účasť priemyslu by však nemala byť 
úzko obmedzená na  pilier vedúceho postavenia priemyslu.  Inovácie sa najlepšie 
rozvíjajú, pokiaľ je snaha o dosiahnutie excelentnosti, ale aj ak sa poskytujú skutočné 
riešenia existujúcich spoločenských výziev;

 Po druhé, Horizont 2020 je navrhnutý tak, aby pokryl celý inovačný cyklus.  Inovácia 
by sa mala podporovať predovšetkým od najskorších fáz prechodu od koncepcie na trh.  
Návrh Komisie týkajúci sa neskorších fáz inovačného cyklu by zároveň mohol 
obsahovať rôzne formy inovácie nad rámec technologickej inovácie;

 Po tretie, MSP majú zásadný význam pre posilňovanie konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu ako celku a ich účasť na európskych projektoch by sa mala 
podporovať vo všetkých troch pilieroch. Návrh Komisie je vzhľadom na nástroj MSP 
veľmi vítanou iniciatívou.  Je takisto potrebné vyvinúť mechanizmus, ktorý je 
jednoduchší, rýchlejší a účinnejší zároveň.  Z tohto hľadiska sa navrhuje systém 
inovačných poukazov;

 Po štvrté, normalizácia by mala byť zavedená do projektov technologického rozvoja 
a prítomná počas všetkých rôznych fáz týchto projektov.

4. Horizontálne otázky 
Horizont 2020 by mal byť navrhnutý spôsobom, ktorým aktívne prispeje k budovaniu 
Európskeho výskumného priestoru (ďalej len „ERA“). Horizont 2020 by mal byť viac ako 
program financovania: mal by mať prospešný štrukturálny účinok na organizáciu výskumu na 
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európskej úrovni.  Z tohto hľadiska existuje osem osobitných opatrení, ktoré môžu prispieť k 
budovaniu posilneného a účinnejšieho ERA:

 Riadenie: v rámci programu Horizont 2020 by mala byť každá výskumná oblasť 
vybavená robustnými mechanizmami riadenia. Cieľom týchto mechanizmov je 
zavedenie programu Horizont 2020, ale aj zlepšenie komunikácie, výmena údajov a 
vhodných postupov. Tieto ciele sú podstatné na urýchlenie procesu výskumu a inovácie 
v rôznych výskumných oblastiach, ako napríklad výskum v oblasti zdravia;

 Veľkosť a druh projektu: v rámci programu Horizont 2020 by mal byť ústredným 
prvkom spoločný výskum, najmä v pilieroch vedúceho postavenia priemyslu
a spoločenských výziev. V rámci týchto pilierov by sa mala dosiahnuť rovnováha medzi 
malými špecializovanými projektmi a veľkými integračnými projektmi;

 Prekážky vstupu: pre menšie výskumné jednotky je náročné zúčastňovať sa existujúcich 
európskych sietí. Najmä znevýhodnení z týchto sietí sa stretávajú s prekážkami 
v súvislosti s účasťou vo veľkých konzorciách a mali by sa prijať opatrenia na 
odstránenie týchto prekážok.

 Rodová rovnováha: mala by sa podporiť všeobecná účasť žien v rôznych projektoch, aj 
ako tímových koordinátoriek. Opatrenia na šírenie programu Horizont 2020 by mali byť 
napríklad zamerané na ženy vo výskume. Rodová rovnováha by mala byť zabezpečená 
pre program, odborníkov a poradné výbory.

 Zamestnanosť mládeže: Mala by sa rozšíriť účasť mladých vedcov v projektových 
tímoch v rámci spolupráce pri výskumných činnostiach v priemyselných a vedeckých 
organizáciách.  Zavedené pravidlá by mali umožniť prijatie zamestnancov do univerzít, 
aby mohli pracovať na projektoch v rámci programu Horizont 2020 s cieľom udržať 
mladých vedcov v zárobkovej činnosti.

 Šírenie a využívanie; výsledky výskumu a demonštračné projekty by mali byť 
účinnejšie rozširované, pri dodržiavaní otázok týkajúcich sa inovácie a ochrany 
obchodných citlivých záležitostí. 

 Zlepšený dialóg medzi vedou a spoločnosťou: Programom Horizont 2020 by sa mal 
podporovať účinný dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami a snaha o podporu 
záujmu a nadšenie širokej verejnosti pre vedu.  

 Medzinárodná spolupráca: na zlepšenie spolupráce v rámci strategicky vymedzených 
priorít s kľúčovými medzinárodnými partnermi by mala byť v celom programe Horizont 
2020 zahrnutá medzinárodná spolupráca.


