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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európske pobrežie je dlhé 68 000 km, 22 členských štátov má námorné hranice, takmer 50 % 
obyvateľov EÚ žije do vzdialenosti 50 km od pobrežia, 5 miliónov Európanov je 
zamestnaných v oblastiach súvisiacich s morom a podiel morského prostredia na HDP EÚ 
predstavuje viac ako 5 % . Je teda zrejmé, že morské prostredie a súvisiace činnosti zohrávajú 
v európskom sociálnom a hospodárskom rozvoji kľúčovú úlohu. Úloha morského prostredia 
je ešte dôležitejšia, ak si uvedomíme jeho prínos k úsiliu EÚ vyrovnať sa s početnými 
aktuálnymi výzvami, ako sú energetická účinnosť, zmena klímy, doprava, cestovný ruch, 
zdravie, rast počtu obyvateľstva, čo povedie k zodpovedajúcemu zvýšeniu dopytu po 
potravinách, atď.

V tejto súvislosti predstavuje rybné hospodárstvo pre občanov EÚ zásadný a súčasne 
mimoriadne citlivý sociálno-ekonomický zdroj. Celková spotreba EÚ predstavuje každoročne 
približne 12 miliónov ton produktov rybného hospodárstva (55 miliárd EUR), čo z nej robí 
jeden z najdôležitejších svetových trhov, napriek tomu však nie je schopná primerane pokryť 
svoju vnútornú spotrebu.

Vzájomná previazanosť EÚ a morského prostredia vyžaduje morský a námorný výskum 
na vysokej úrovni. Námorný výskum totiž prispieva k lepšiemu porozumeniu morských 
ekosystémov a k ich lepšej ochrane a jeho cieľom je rozvíjať udržateľné rybné hospodárstvo, 
ktoré berie ohľad na životné prostredie a súčasne aj na sociálno-ekonomické potreby 
pobrežných a ostrovných komunít. 

V súčasnosti zostáva viac ako 90 % morskej biodiverzity nepreskúmaných. Pre nedostatok 
spoľahlivých vedeckých údajov je úsilie o dosiahnutie udržateľného riadenia populácií rýb 
v európskych vodách ešte ťažšie. Potreba zabezpečiť dostatočné množstvo spoľahlivých 
údajov o morskom prostredí je stále naliehavejšia a zber týchto údajov by sa mal v čo 
najväčšej miere podporiť prostredníctvom relevantných výskumných projektov a spolupráce.

EÚ v uplynulých rokoch systematicky investuje do morského a námorného výskumu, pričom 
jej cieľom je rozvíjať inovatívne technické metódy, ktoré uvoľnia rozsiahly potenciál 
morského prostredia, a udržateľným využívaním prírodných, energetických a biologických 
zdrojov a zdrojov potravín zabezpečiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. 
V súčasnom 7. rámcovom programe boli na oblasť rybného hospodárstva, akvakultúry 
a morských biotechnológií vyčlenené značné, ale nepostačujúce finančné prostriedky. 
Vzhľadom na zvýšenie rozpočtu na výskum v rámci programu Horizont 2020 by sa mal tiež 
zvýšiť objem finančných prostriedkov vyčlenených na morský a námorný výskum.

Prierezový a interdisciplinárny výskum je nevyhnutný z hľadiska lepšieho porozumenia 
morských ekosystémov a udržateľného riadenia populácií rýb. Treba posilniť partnerstvá 
priemyselných odvetví, akademickej obce a verejného sektora, ktoré sa týkajú morského 
a námorného výskumu, pričom súkromný sektor, najmä MSP, by sa mal aktívne zapojiť 
do vytvárania inovatívnych technológií a metód a do podpory aplikovaného výskumu. 
Podpora medziodborových, viacodborových a medzisektorových partnerstiev v programoch 
morského a námorného výskumu prispeje k lepšiemu chápaniu vodného prostredia 
a nevyhnutne aj udržateľného rybného hospodárstva a akvakultúry. V tomto rámci by sme 
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mohli preskúmať, či by vytvorenie príslušného znalostného a inovačného spoločenstva (ZIS) 
pod záštitou Európskeho inovačného a technologického inštitútu bolo prínosné z hľadiska 
podpory morského výskumu.

Mala by sa zvážiť užšia spolupráca medzi výskumnými programami a politikou súdržnosti, 
regionálnou politikou a štrukturálnymi fondmi, pretože je potrebné rozvíjať komplexné, 
dynamické a územné prístupy k inováciám, výskumu a konkurencieschopnosti v odvetví 
rybného hospodárstva. Takáto súčinnosť by uľahčila vytváranie stratégií inteligentnej 
špecializácie a zvýšila by schopnosť regiónov EÚ riešiť aktuálne problémy. Je tiež 
nevyhnutné zabezpečiť efektívnu koordináciu a komplementárnosť činností v rámci programu 
Horizont 2020 s činnosťami financovanými z Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné 
hospodárstvo. 

Treba vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery medzi výskumníkmi a zainteresovanými 
stranami. Ich zapojením by sa zlepšila kvalita vedeckých údajov a poznatkov, ktoré sú 
potrebné na udržateľné riadenie morských zdrojov. Odvetvie rybného hospodárstva často 
považuje výskum za prekážku rybolovnej činnosti, čo by sa malo zmeniť. Možnosti mobility 
výskumníkov, medzinárodná spolupráca, špičková odborná príprava a vzdelávanie, vyspelé 
technológie a stimuly k účasti na rybolovných činnostiach by mohli umožniť, aby sa európske 
rybné hospodárstvo stalo na medzinárodnej úrovni veľmi konkurencieschopné. K preklenutiu 
medzery medzi výskumom a zainteresovanými stranami by mohli prispieť aj výmena 
osvedčených postupov a efektívne využívanie výsledkov existujúcich výskumných 
programov prostredníctvom otvoreného prístupu. 

Skutočnosť, že morský a námorný výskum je výslovne zahrnutý do programu Horizont 2020, 
považujeme za správny krok. Cieľom tohto výskumu by mali byť produktívne moria a oceány 
prostredníctvom udržateľného rybného hospodárstva a akvakultúry. Bez primeraných 
finančných prostriedkov však zostane obrovský potenciál vedy o moriach a odvetvia 
technológií nevyužitý a bohatstvo morí sa bude nadmerne využívať, čo povedie k úhynu 
druhov. Úlohou EÚ je vytvoriť osobitnú rozpočtovú položku pre prierezové činnosti, aby sa 
vytvorila prípadná súčinnosť medzi jednotlivými spoločenskými výzvami týkajúcimi sa 
morského prostredia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Cieľom Únie je posilňovať svoju 
vedeckú a technologickú základňu 

(1) Cieľom Únie je posilňovať svoju 
vedeckú a technologickú základňu 
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prostredníctvom vytvorenia Európskeho 
výskumného priestoru (ďalej len „EVP“), v 
ktorom sa voľne pohybujú výskumníci, 
vedecké poznatky a technológie, a 
podporovať zvyšovanie 
konkurencieschopnosti Únie vrátane 
konkurencieschopnosti jej priemyslu. Na 
presadzovanie týchto cieľov by Únia mala 
vykonávať činnosti na realizáciu výskumu, 
technologického rozvoja a demonštračných 
činností, mala by podporovať 
medzinárodnú spoluprácu, šíriť 
a optimalizovať výsledky a stimulovať 
odbornú prípravu a mobilitu.

prostredníctvom vytvorenia Európskeho 
výskumného priestoru (ďalej len „EVP“), v 
ktorom sa voľne pohybujú výskumníci, 
vedecké poznatky a technológie, a 
podporovať zvyšovanie 
konkurencieschopnosti Únie vrátane 
konkurencieschopnosti jej priemyslu. Na 
presadzovanie týchto cieľov by Únia mala 
vykonávať činnosti na realizáciu výskumu, 
technologického rozvoja a demonštračných 
činností, mala by podporovať 
medzinárodnú spoluprácu, šíriť 
a optimalizovať výsledky a stimulovať
vysokokvalitnú cielenú odbornú prípravu 
a mobilitu.

Odôvodnenie

Vzdelávanie a odborná príprava by mali byť cielené a prihliadať na skutočné potreby 
európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno (a)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „výskumné a inovačné činnosti“ 
predstavujú celé spektrum činností 
v oblasti výskumu, technologického 
rozvoja, demonštračných činností a 
inovácií vrátane podpory spolupráce 
s tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, šírenia a optimalizácie 
výsledkov a stimulácie odbornej prípravy 
a mobility výskumných pracovníkov 
v Únii;

a) „výskumné a inovačné činnosti“ 
predstavujú celé spektrum činností 
v oblasti výskumu, technologického 
rozvoja, demonštračných činností a 
inovácií vrátane podpory spolupráce 
s tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, šírenia a optimalizácie 
výsledkov a stimulácie vysokokvalitnej 
cielenej odbornej prípravy a mobility 
výskumných pracovníkov v Únii;

Odôvodnenie

Vzdelávanie a odborná príprava by mali byť cielené a prihliadať na skutočné potreby 
európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Medzi osobitnými prioritami Horizontu 
2020 a v ich rámci sa vytvoria prepojenia 
a rozhrania. V tomto ohľade sa 
mimoriadna pozornosť venuje vývoju 
a uplatneniu kľúčových podporných 
a priemyselných technológií, prepájaniu 
objavov s ich trhovým využitím, 
interdisciplinárnemu výskumu 
a inováciám, sociálno-ekonomickým a 
humanitným vedám, podpore fungovania 
a vytvárania Európskeho výskumného 
priestoru, spolupráci s tretími krajinami, 
zodpovednému výskumu a inovácii vrátane 
rodovej rovnosti, k zvýšeniu príťažlivosti 
povolania výskumníka a uľahčeniu 
cezhraničnej a medzisektorovej mobility 
výskumníkov.

1. Medzi osobitnými prioritami Horizontu 
2020 a v ich rámci sa vytvoria prepojenia 
a rozhrania. V tomto ohľade sa 
mimoriadna pozornosť venuje vývoju 
a uplatneniu kľúčových podporných 
a priemyselných technológií, prepájaniu 
objavov s ich trhovým využitím, 
interdisciplinárnemu výskumu 
a inováciám, sociálno-ekonomickým 
a humanitným vedám, zmene klímy, 
produktívnym moriam a oceánom a trvalo 
udržateľnému rozvoju, podpore 
fungovania a vytvárania Európskeho 
výskumného priestoru, spolupráci s tretími 
krajinami, zodpovednému výskumu 
a inovácii vrátane rodovej rovnosti, 
k zvýšeniu príťažlivosti povolania 
výskumníka a uľahčeniu cezhraničnej 
a medzisektorovej mobility výskumníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávajú sa cielené akcie zamerané na 
podporu spolupráce s konkrétnymi tretími 
krajinami alebo skupinami tretích krajín, 
ktoré vychádzajú zo spoločných záujmov 
a vzájomného prospechu s prihliadnutím na 
ich vedecké a technické kapacity a trhové 
príležitosti a na rozsah očakávaného 
vplyvu.

Vykonávajú sa cielené akcie zamerané na 
podporu spolupráce s konkrétnymi tretími 
krajinami alebo skupinami tretích krajín,
najmä so strategickými partnermi Únie,
ktoré vychádzajú zo spoločných záujmov 
a vzájomného prospechu s prihliadnutím na 
ich vedecké a technické kapacity a trhové 
príležitosti a na rozsah očakávaného 
vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 14 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný 
výskum a biohospodárstvo;

b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, udržateľné a
produktívne moria a oceány a
biohospodárstvo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, udržateľné a
produktívne moria a oceány a
biohospodárstvo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
dostatočných zásob zdravých, bezpečných 
vysoko kvalitných potravín a iných 
bioproduktov prostredníctvom vývoja 
produktívnych a zdrojovo účinných 
systémov prvovýroby spracúvania 
potravín so súvisiacimi ekosystémovými 
službami spolu s konkurencieschopným 
a nízkouhlíkovým dodávateľským 
reťazcom. To urýchli prechod na 
udržateľné európske biohospodárstvo.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Farmy venujúce sa akvakultúre by sa mali zahrnúť do znenia vzhľadom na ich reakciu 
s morským prostredím a ich príspevok k udržateľnej produkcii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
spolu s bioodvetviami sú hlavnými 
sektormi podporujúcimi biohospodárstvo.
To predstavuje veľký a rastúci trh, ktorého 
hodnota sa odhaduje na viac ako 2 000 
mld. EUR, poskytuje 20 miliónov 
pracovných miest a v roku 2009 pokrývalo 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, udržateľné 
rybné hospodárstvo a akvakultúra spolu s 
bioodvetviami sú hlavnými sektormi 
podporujúcimi biohospodárstvo. To 
predstavuje veľký a rastúci trh, ktorého 
hodnota sa odhaduje na viac ako 2 000 
mld. EUR, poskytuje 20 miliónov 
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9 % celkovej zamestnanosti v Únii.
Investície do výskumu a inovácií v rámci 
tejto spoločenskej výzvy umožnia Európe 
prevziať vedúcu úlohu na dotknutých 
trhoch a zohrať úlohu v dosahovaní cieľov 
stratégie Európa 2020 a jej hlavných 
iniciatív Inovácia v Únii a Európa 
efektívne využívajúca zdroje.

pracovných miest a v roku 2009 pokrývalo 
9 % celkovej zamestnanosti v Únii.
Investície do výskumu a inovácií v rámci 
tejto spoločenskej výzvy umožnia Európe 
prevziať vedúcu úlohu na dotknutých 
trhoch a zohrať úlohu v dosahovaní cieľov 
stratégie Európa 2020 a jej hlavných 
iniciatív Inovácia v Únii a Európa
efektívne využívajúca zdroje.

Odôvodnenie

Nemal by sa podceňovať príspevok udržateľného rybného hospodárstva a akvakultúry 
k biohospodárstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

členských štátov. Prístup viacerých aktérov 
zabezpečí potrebné interakcie prinášajúce 
vzájomné obohacovanie sa medzi 
výskumníkmi, vedcami, podnikmi, 
farmármi/producentmi, rybármi/výrobcami 
v oblasti akvakultúry, poradcami, tvorcami 
politiky a koncovými používateľmi. Zásah 
na úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

Odôvodnenie

Tvorcovia politiky môžu zohrávať dôležitú úlohu. Pred prijatím rozhodnutia by mali 
preskúmať a zohľadniť skutočné potreby tak morských ekosystémov, ako aj príslušných 
zainteresovaných strán. Nemal by sa podceňovať príspevok rybného hospodárstva a 
akvakultúry k biohospodárstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Únie v oblasti inovácie a priemyslu, 
vonkajších a rozvojových politík, stratégií 
v oblasti zdravia rastlín, stratégií v oblasti 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat a regulačných rámcov na ochranu 
životného prostredia, zdravia, a 
bezpečnosti. Prostredníctvom lepšej 
integrácie celého cyklu základného
výskumu po inovácie do súvisiacich politík 
Únie sa výrazne zvýši ich európska pridaná 
hodnota, vytvoria sa pákové efekty, zvýši 
sa ich význam pre spoločnosť, zabezpečia 
sa zdravé potravinárske výrobky a umožní 
sa ďalší rozvoj udržateľného hospodárenia 
s pôdou, morami, vnútrozemskými vodami
a oceánmi a trhov v oblasti 
biohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Akcie na riešenie tejto výzvy zamerané na 
dosahovanie prínosov pre spoločnosť 
a hospodárstvo a na modernizáciu sektorov 
a trhov v oblasti biohospodárstva 
vychádzajú z multidisciplinárneho 
výskumu a medziodvetvového prístupu 
medzi rôznymi témami, ako aj z lepšej 
spolupráce medzi výskumníkmi a všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami,
ktorý bude podnecovať inovácie a viesť 
k rozvoju nových praktík, produktov 
a postupov. Takisto rozvíjajú široký prístup 
k inovácií počnúc technickou, 
netechnickou, organizačnou, hospodárskou 
a spoločenskou inováciou, po napríklad 
novátorské obchodné modely, označovanie 
a služby.

Odôvodnenie

Vzhľadom na viaceré výzvy, s ktorými sa EÚ musí vyrovnať, je potrebný účinný 
a koordinovaný výskum, a to uplatnením medziodvetvového prístupu. Pre toto úsilie sú 
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zásadné vedomosti a odborné poznatky všetkých zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Využitie potenciálu živých vodných 
zdrojov

c) Využitie potenciálu rybného 
hospodárstva, akvakultúry, morských 
biotechnológií a  vodných zdrojov
prostredníctvom udržateľného riadenia
rybného hospodárstva

Odôvodnenie

Vodné prostredie zahŕňa živé aj neživé zdroje. So zreteľom na potreby ekosystémov aj potreby 
rybárov vyvstáva potreba udržateľného riadenia rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je udržateľné využívanie vodných 
zdrojov s cieľom získať čo najväčší 
sociálny, hospodársky prínos/návratnosť z 
európskych oceánov a morí, ako aj 
vnútrozemských vôd (sladké vody, slané 
vody a brakické vody). Produktívne moria 
a oceány by mohli zabezpečiť prosperitu 
morských odvetví, ako aj ochranu morskej 
biodiverzity, pričom ich možno dosiahnuť 
prostredníctvom rozvoja udržateľného 
rybného hospodárstva a akvakultúry. 
Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry, ktoré zahŕňa všetky 
relevantné vodné druhy a prvovýrobu
v kontexte celosvetového hospodárstva 
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a na podporu inovácie námornej 
prostredníctvom biotechnológií na 
podnietenie inteligentného morského (tzv. 
modrého) rastu, čo zabezpečí udržateľné 
a inovatívne riešenia s cieľom využiť 
veľký potenciál morí. Vzhľadom na silné 
vzájomné pôsobenie medzi  využívanými 
živými vodným zdrojmi a životným 
prostredím je cieľom rozvíjať prierezové 
vedecké a technické znalosti v morskej a 
námornej oblasti v záujme lepšieho 
využitia morského potenciálu v morských 
a námorných priemyselných odvetviach 
a súčasne v záujme ochrany morského 
prostredia a prispôsobovania sa zmene 
klímy. Tento strategický koordinovaný 
prístup k morskému a námornému 
výskumu naprieč všetkými výzvami a 
piliermi programu Horizont 2020 podporí 
aj vykonávanie relevantných politík Únie 
s cieľom pomôcť dosiahnuť kľúčové 
ciele modrého rastu, ako aj zaistiť 
hospodársku a sociálnu prosperitu 
európskeho odvetvia morských plodov 
(zahŕňajúceho celý reťazec morských 
plodov od výroby až po spotrebiteľa). 
Osobitný rozpočtový riadok sa bude 
venovať prierezovým akciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je dôležité, aby existoval cielený výskum 
na uspokojenie skutočných potrieb tak
ekosystémov, ako aj oblasti rybného 
hospodárstva a akvakultúry. Z tohto 
hľadiska má zásadný význam spolupráca 
medzi výskumníkmi a všetkými úrovňami 
zainteresovaných strán (rybári, podniky, 
spotrebitelia, tvorcovia politiky atď.) 
a účinná koordinácia jestvujúcich 
relevantných výskumných inštitúcií. 
Napomôže to vybudovať vzájomnú dôveru 
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medzi zainteresovanými stranami a 
vedcami, čo povedie k dlhodobému 
udržateľnému riadeniu morských zdrojov. 
Okrem toho zásadnú úlohu môže hrať 
výmena osvedčených postupov a účinné 
uplatňovanie výsledkov získaných 
z existujúceho výskumného programu 
prostredníctvom otvoreného prístupu 
k výsledkom výskumu. Vzhľadom na 
značný nedostatok spoľahlivých 
vedeckých údajov by sa mali posilniť už 
existujúce relevantné mechanizmy 
(napríklad EMODnet). Mali by sa 
predložiť nové európske výskumné 
projekty v oblasti zberu údajov, ako aj 
poskytovania jednoduchého a slobodného 
prístupu k nim.

Odôvodnenie

Atmosféra vzájomnej dôvery medzi výskumníkmi a zástupcami odvetvia rybného hospodárstva 
(priemyselné odvetvia, MSP, spotrebitelia, tvorcovia politiky atď.) je nevyhnutná na zlepšenie 
vedeckých údajov a vedomostí potrebných na účinné vykonávanie opatrení. Cielený výskum a 
spoľahlivé vedecké údaje prispejú k splneniu technických, sociálnych a hospodárskych 
potrieb odvetvia a environmentálnych požiadaviek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tiež by sa mala navrhnúť spolupráca 
a silnejšie väzby medzi ľuďmi 
pracujúcimi v morskom a námornom 
výskume a výskumníkmi v iných 
oblastiach (životné prostredie, energetike, 
doprava atď.). Tieto oblasti sa navzájom 
dopĺňajú, preto by sa medzi nimi mali 
vytvoriť silnejšie vzťahy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tomto rámci je nutné pokúsiť sa zaplniť 
medzeru medzi základným a aplikovaným 
výskumom a zdôrazniť, že vynikajúce 
výsledky vo výskume zahŕňajú základný aj 
aplikovaný výskum.

Odôvodnenie

Cesta k vynikajúcim výsledkom spočíva jadre programu Horizont 2020, do úvahy však treba 
brať skutočnosť, že vynikajúce výsledky zahŕňajú aj aplikovaný výskum. Program 
Horizont 2020 venuje pozornosť inovácii a praktickému uplatňovaniu vedomostí a výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súčinnosť a užšia spolupráca so 
štrukturálnym fondmi prispejú k oživeniu 
morského a námorného výskumu a 
prinesú kladné výsledky 
na environmentálnej, sociálnej a 
hospodárskej úrovni. Financovanie 
projektu z rôznych zdrojov prispeje tiež k 
posilneniu účasti regiónov na výskumnom 
úsilí EÚ.

Odôvodnenie

Morské prostredie a súvisiace činnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri európskom sociálnom a 
hospodárskom rozvoji a presnejšie pri rozvoji európskych regiónov. Spolupráca so 
štrukturálnymi fondmi bude kladne vplývať na odvetvie rybného hospodárstva 
prostredníctvom cielených činností na celoštátnej a regionálnej úrovni.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Užšia spolupráca a dobrá koordinácia 
s Európskym fondom pre námorné otázky 
a rybné hospodárstvo je potrebná na 
zabráneniu prekrývaniu sa činností a na 
podporu aktívnej účasti odvetvia rybného 
hospodárstva na európskych projektoch.

Odôvodnenie

Účinná koordinácia a komplementárnosť činností v rámci programu Horizont 2020 s 
činnosťami financovanými z Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo sú 
potrebné na predchádzanie prekrývaniu a duplicite medzi nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie súladu so spoločnou 
politikou v oblasti rybného hospodárstva 
by činnosti mali tiež zohľadňovať prístup 
zhora nadol a venovať väčšiu pozornosť 
spolupráci na celoštátnej a regionálnej 
úrovni.

Odôvodnenie

Prístup zhora nadol uplatňovaný EÚ v odvetvi rybného hospodárstva zlyhal a v súčasnosti je 
zrejmé, že existuje všeobecná potreba zlepšenia komunikácie. V oblasti morského a 
námorného výskumu musia zohrávať dôležitú úlohu regióny. Pobrežné a ostrovné komunity 
môžu posunúť výskum a inováciu prostredníctvom svojich odborných poznatkov a praktických 
vedomostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

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

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 5 – bod 5.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie vplyvy zmien klímy 
a problémy životného prostredia, ako napr. 
acidifikácia oceánov, topenie ľadovcov 
v Arktickom regióne, degradácia 
a využívanie pôdy, nedostatok vody, 
znečistenie chemikáliami a strata 
biodiverzity, naznačujú, že Zem sa 
približuje k hraniciam svojej udržateľnosti.
Napríklad, ak sa nevylepší účinné 
využívanie vody, predpovedá sa, že za 20 
rokov dopyt po vode prevýši jej dodávky 
o 40 %. Lesy sa redukujú hrozivo rýchlou 
mierou 5 miliónov hektárov za rok.
Interakcie medzi zdrojmi môžu spôsobiť 
systémové riziká – poškodenie jedného 
zdroja vytvorí nezvrátiteľný bod zlomu pre 
ostatné zdroje a ekosystémy. Ak by sa 

Čoraz väčšie vplyvy zmien klímy 
a problémy životného prostredia, ako napr. 
acidifikácia oceánov, zmeny morských 
prúdov, zvyšovanie teploty morskej vody,
topenie ľadovcov v Arktickom regióne, 
degradácia a využívanie pôdy, nedostatok 
vody, znečistenie chemikáliami a strata 
biodiverzity, naznačujú, že Zem sa 
približuje k hraniciam svojej udržateľnosti.
Napríklad, ak sa nevylepší účinné 
využívanie vody, predpovedá sa, že za 20 
rokov dopyt po vode prevýši jej dodávky 
o 40 %. Lesy sa redukujú hrozivo rýchlou 
mierou 5 miliónov hektárov za rok.
Interakcie medzi zdrojmi môžu spôsobiť 
systémové riziká – poškodenie jedného 
zdroja vytvorí nezvrátiteľný bod zlomu pre 
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pokračovalo v súčasných trendoch, v roku 
2050 by na zabezpečenie potrieb rastúcej 
svetovej populácie boli treba viac ako dve 
Zeme.

ostatné zdroje a ekosystémy. Ak by sa 
pokračovalo v súčasných trendoch, v roku 
2050 by na zabezpečenie potrieb rastúcej 
svetovej populácie boli treba viac ako dve 
Zeme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 5 – bod 5.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Riešenie dostupnosti surovín vyžaduje 
koordinované úsilie v oblasti výskumu 
a inovácií naprieč mnohými disciplínami 
a sektormi s cieľom pomôcť poskytnúť 
bezpečné, ekonomicky uskutočniteľné, 
environmentálne spoľahlivé a spoločensky 
prijateľné riešenia v celom hodnotovom 
reťazci (vyhľadávanie, ťažba, spracovanie, 
opätovné použitie, recyklácia a 
nahrádzanie). Inovácia v týchto oblastiach 
poskytne príležitosti pre rast a tvorbu 
pracovných miest, ako aj inovatívne 
možnosti týkajúce sa vedy, technológií, 
politiky a riadenia. Z tohto dôvodu sa
pripravuje európske partnerstvo pre 
inovácie v oblasti surovín.

Riešenie dostupnosti surovín vyžaduje 
koordinované úsilie v oblasti výskumu 
a inovácií naprieč mnohými disciplínami 
a sektormi s cieľom pomôcť poskytnúť 
bezpečné, ekonomicky uskutočniteľné, 
environmentálne spoľahlivé a spoločensky 
prijateľné riešenia v celom hodnotovom 
reťazci (vyhľadávanie, ťažba, spracovanie, 
opätovné použitie, recyklácia a 
nahrádzanie). Výzvy súvisiace s vodou 
zahŕňajú využívanie vody vo vidieckom, 
mestskom a priemyselnom prostredí 
a ochranu vodných a morských 
ekosystémov. Inovácia v týchto oblastiach 
poskytne príležitosti pre rast a tvorbu 
pracovných miest, ako aj inovatívne 
možnosti týkajúce sa vedy, technológií,
politiky a riadenia. Z tohto dôvodu sa
pripravujú európske partnerstvá pre 
inovácie v oblasti efektívnosti pri 
využívaní vody a surovín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 6.3 – bod 6.3.1 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) snahy riešiť európske modely pre 
sociálnu súdržnosť a dobré životné 
podmienky ako medzinárodne záväzné 
kritériá; ako aj riadiť sa odporúčaniami 
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MOP týkajúcimi sa zintenzívnenia 
výskumu a vzdelávania v otázkach 
zdravia, hygieny a bezpečnosti na 
pracovisku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný 
výskum a biohospodárstvo.

b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, produktívne moria a
oceány a biohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporovať tvorbu, vykonávanie a 
monitorovanie európskej politiky v oblasti 
poľnohospodárstva a rybárstva vrátane 
potravinovej bezpečnosti a ochrany 
a rozvoja biohospodárstva napr. 
prostredníctvom predpovedania produkcie 
plodín, technickej a sociálno-ekonomickej 
analýzy a modelovania.

Podporovať tvorbu, vykonávanie a 
monitorovanie európskej politiky v oblasti 
poľnohospodárstva a rybárstva
a akvakultúry vrátane potravinovej 
bezpečnosti a ochrany a rozvoja 
biohospodárstva napr. prostredníctvom 
predpovedania produkcie plodín, 
technickej a sociálno-ekonomickej 
analýzy, modelovania a vedeckej a 
technickej základne riadenia rybného 
hospodárstva.

Odôvodnenie

Vedecká a technická základňa prispeje k udržateľnému riadeniu rybného hospodárstva 
prostredníctvom napr. používania selektívnejších zariadení a iných nástrojov, ktoré sú 
šetrenejšie k životnému prostrediu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

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

Pokiaľ ide o inovačnú kapacitu a 
schopnosť dodávať nové služby, výrobky 
a procesy, Európa čelí viacerým 
štrukturálnym slabinám. Hlavnými 
problémami, ktoré sú poruke, je relatívne 
slabá história Európy v oblasti prilákania 
a udržania si talentov; nedostatočné 
využívanie existujúcich silných stránok 
výskumu z hľadiska vytvárania 
hospodárskej a spoločenskej hodnoty;
nízke úrovne podnikateľskej aktivity;
rozsah zdrojov v póloch excelentnosti, 
ktorý je nedostatočný pre celosvetovú 
súťaž; a nadmerný počet prekážok 
spolupráce v rámci znalostného 
trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, 
výskumu a podnikania na európskej 
úrovni.

Pokiaľ ide o inovačnú kapacitu a 
schopnosť dodávať nové služby, výrobky 
a procesy, Európa čelí viacerým 
štrukturálnym slabinám. Hlavnými 
problémami, ktoré sú poruke, je relatívne 
slabá história Európy v oblasti prilákania 
a udržania si talentov; nedostatočné 
využívanie existujúcich silných stránok 
výskumu z hľadiska vytvárania 
hospodárskej a spoločenskej hodnoty;
nedostatok výsledkov výskumu, ktoré sa 
dostanú na trh; nízke úrovne 
podnikateľskej aktivity a podnikateľského 
zmýšľania; slabé využívanie súkromných 
investícií v oblasti výskumu a vývoja, 
rozsahu zdrojov vrátane ľudských zdrojov
v póloch excelentnosti, ktorý je 
nedostatočný pre celosvetovú súťaž;
a nadmerný počet prekážok spolupráce 
v rámci znalostného trojuholníka 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu 
a podnikania na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť V – bod 3 – písmeno c – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Rozvoj talentovaných, zručných a 
podnikavých ľudí pomocou vzdelávania 
a odbornej prípravy

c) Rozvoj talentovaných, zručných a 
podnikavých ľudí pomocou cieleného 
vysokokvalitného vzdelávania a odbornej 
prípravy

Odôvodnenie

Vzdelávanie a odborná príprava by mali byť cielené a prihliadať na skutočné potreby 
európskych občanov.
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