
 

AM\1171709SK.docx  PE631.577v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2018 A8-0401/174 

Pozmeňujúci návrh  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne 

členských štátov a podporil ich vývoj, 

najmä ich priemysel, dosiahli sa 

strategické priority Únie a prispelo sa k 

riešeniu globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Pozmeňujúci návrh  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) posilniť vplyv výskumu a inovácií 

pri tvorbe, podpore a implementácii 

politík Únie a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

(b) posilniť vplyv výskumu a inovácií a 

podporovať nasadzovanie inovačných 

riešení v priemysle a spoločnosti v záujme 

riešenia globálnych výziev; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Pozmeňujúci návrh  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; 

(c) podporovať všetky formy inovácií a 

zintenzívniť nasadenie a šírenie 

inovačných riešení; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Pozmeňujúci návrh  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) optimalizovať dosahovanie cieľov 

programu vzhľadom na ich zväčšený 

účinok v rámci posilneného Európskeho 

výskumného priestoru. 

(d) optimalizovať plnenie programu na 

zvyšovanie vplyvu v členských štátoch, 

podporovať konvergenciu vzhľadom na 

vedecký a technologický vývoj a 

obmedzovať a zvrátiť tendenciu ďalšieho 

prehlbovania rozdielov. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Pozmeňujúci návrh  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Program sa implementuje v rámci 

priameho riadenia v súlade s nariadením o 

rozpočtových pravidlách alebo v rámci 

nepriameho riadenia s financujúcimi 

orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 

písm. c) nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. 

1. Program sa implementuje v rámci 

priameho a zdieľaného riadenia v súlade 

s nariadením o rozpočtových pravidlách 

alebo v rámci nepriameho riadenia s 

financujúcimi orgánmi uvedenými 

v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. V prípade 

zdieľaného riadenia sa musia vytvoriť a 

vyčleniť vnútroštátne finančné balíky, 

ktorých celková suma nie je nižšia ako 

50 % celkových rozpočtových prostriedkov 

programu. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Pozmeňujúci návrh  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Činnosti v rámci programu 

Európsky horizont sa vykonávajú najmä 

prostredníctvom výziev na predkladanie 

návrhov, z ktorých niektoré sa organizujú 

ako súčasť misií a európskych partnerstiev. 

7. Činnosti v rámci programu 

Horizont Európa v rámci priameho 

riadenia sa vykonávajú najmä 

prostredníctvom výziev na predkladanie 

návrhov, z ktorých niektoré sa organizujú 

ako súčasť misií a európskych partnerstiev. 

V rámci zložky zdieľaného riadenia sa 

zdroje budú rozdeľovať rovnomerne 

medzi členské štáty s cieľom znížiť 

nerovnosti, čo sa týka kapacít a činností 

v oblasti výskumu a vývoja v oblastiach 

podporovaných programom. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Pozmeňujúci návrh  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Výskumné a inovačné činnosti 

vykonávané v rámci programu Európsky 

horizont sa zameriavajú na civilné 

uplatnenie. 

8. Výskumné a inovačné činnosti 

vykonávané v rámci programu Horizont 

Európa sa zameriavajú výlučne na civilné 

uplatnenie. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Pozmeňujúci návrh  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 94 100 000 000 EUR v bežných 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) a navyše suma pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 120 000 000 000 EUR v cenách 

roku 2018 pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a); 

Or. pt 

 

 


