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Pozmeňujúci návrh   201 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. požaduje komplexnú víziu a akčný 

plán v oblasti výskumu a vývoja výrobkov 

v oblasti zdravia s cieľom zvýšiť 

koordináciu a súdržnosť európskych 

programov s vnútroštátnymi 

a medzinárodnými iniciatívami 

a výskumnými programami a zabezpečiť 

podporu sľubných výrobkov vo všetkých 

štádiách vývoja; vyzýva Európsku 

komisiu, aby stanovila za prioritu aj 

verejné zdravie v rozvojových krajinách, 

keďže kríza spôsobená ebolou odhalila 

dôležitosť verejného zdravia pre rozvoj 

regiónov;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   202 

Nicolas Bay 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

vypúšťa sa 
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a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   203 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   204 

Henna Virkkunen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

20. pripomína, že spoločenský 

a humanitný výskum by mal byť podľa 

potreby začlenený do multidisciplinárnych 

výskumných projektov; 
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post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

Or. fi 

 

Pozmeňujúci návrh   205 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

20. víta záväzok Komisie prijať 

nápravné opatrenie, ktoré môže prispieť 

k väčšej integrácii spoločenských 

a humanitných vied v rámci programu 

Horizont 2020 v súvislosti s podporou 

inovácií; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 

aby preskúmala ďalšie opatrenia, ktoré 

môžu prispieť k väčšej integrácii 

spoločenských a humanitných vied, 

napríklad dôkladnejšie preskúmanie 

a identifikácia príslušných tém, 

poskytnutie príslušných odborných 

vedomostí a usmernení väčšiemu počtu 

hodnotiteľov alebo zavedenie 

hodnotiaceho čiastkového kritéria, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   206 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi 
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Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

20. poznamenáva, že spoločenské 

a humanitné vedy sú v súčasnom 

rámcovom programe nedostatočne 

zastúpené a vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala mechanizmus, ktorý umožní 

ich rozsiahlu integráciu do 

interdisciplinárnych projektov deviateho 

rámcového programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   207 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   208 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a že je už 

dobre začlenený do poradných skupín, 

kritérií oprávnenosti a hodnotenia a že 

najnaliehavejšie problémy, ktorým čelí EÚ, 

si vyžadujú metodický výskum, ktorý je 

zameraný na excelentnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   209 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 
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zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských a humanitných 

vied, alebo aby vytvorila hodnotiace 

čiastkové kritérium, ktoré zohľadní ich 

začlenenie do projektov; 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských a humanitných 

vied, alebo aby vytvorila hodnotiace 

čiastkové kritérium, ktoré zohľadní ich 

začlenenie do projektov; zdôrazňuje, že 

spoločenské a humanitné vedy by mali 

mať k dispozícii väčší rozpočet v rámci 

spoločenskej výzvy 6 s cieľom reagovať 

na obavy európskych občanov a pomôcť 

inštitúciám EÚ a členským štátom pri 

podpore politík v oblasti migrácie, 

terorizmu, nezamestnanosti, sociálneho 

začlenenia, nerovností, kultúry, 

kultúrneho dedičstva a pri podpore úlohy 

kreatívneho priemyslu, rastu nad rámec 

HDP, ako aj vzťahov EÚ s ostatnými 

časťami sveta; vyzýva Komisiu, aby 

predložila správu o rozpočtoch 

pridelených na tieto základné politické, 

sociálne a kultúrne otázky, ktoré sa týkajú 

EÚ, v rámci spoločenskej výzvy 6; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   210 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 
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financovanie spoločenských a humanitných 

vied, alebo aby vytvorila hodnotiace 

čiastkové kritérium, ktoré zohľadní ich 

začlenenie do projektov; 

financovanie spoločenských a humanitných 

vied v rámci každého projektu, alebo aby 

vytvorila hodnotiace čiastkové kritérium, 

ktoré zohľadní ich začlenenie do projektov; 

pripomína, že je potrebné začleniť 

hodnotiteľov so vzdelaním v oblasti 

spoločenských a humanitných vied 

s cieľom zaistiť vhodnú 

interdisciplinárnu kombináciu medzi 

hodnotiteľmi projektov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   211 

Jeppe Kofod 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských a humanitných 

vied, alebo aby vytvorila hodnotiace 

čiastkové kritérium, ktoré zohľadní ich 

začlenenie do projektov; 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských a humanitných 

vied; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   212 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 
financovanie spoločenských a humanitných 

vied, alebo aby vytvorila hodnotiace 

čiastkové kritérium, ktoré zohľadní ich 

začlenenie do projektov; 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

riadne financovanie spoločenských 

a humanitných vied a aby zvýšila úsilie 

zamerané na integráciu spoločenských 

a humanitných vied na úrovni programu 

a témy prostredníctvom skutočne 

interdisciplinárnych prístupov jasne 

zohľadnených v zneniach výziev; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   213 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla buď 

minimálne percento určené na 

financovanie spoločenských 

a humanitných vied, alebo aby vytvorila 

hodnotiace čiastkové kritérium, ktoré 

zohľadní ich začlenenie do projektov; 

20. pripomína, že integrácia 

spoločenských a humanitných vied 

znamená výskum týchto vied 

v interdisciplinárnych projektoch a nie ex 

post doplnok k inak technologickým 

projektom a že najnaliehavejšie problémy, 

ktorým čelí EÚ, si vyžadujú metodický 

výskum, ktorý je koncepčne väčšmi 

zameraný na spoločenské a humanitné 

vedy; vyzýva Komisiu, aby zlepšila 

možnosti výskumných pracovníkov 

v oblasti spoločenských a humanitných 

vied zapojiť sa do programu Horizont 

2020 a budúceho rámcového programu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   214 

Edouard Martin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. zdôrazňuje, že spoločenské 

a humanitné vedy by mali mať 

k dispozícii väčší rozpočet v rámci 

spoločenskej výzvy 6 s cieľom reagovať 

na obavy európskych občanov a pomôcť 

inštitúciám EÚ a členským štátom pri 

podpore politík v oblasti migrácie, 

terorizmu, nezamestnanosti, sociálneho 

začlenenia, nerovností, kultúry, 

kultúrneho dedičstva a pri podpore úlohy 

kreatívneho priemyslu, rastu nad rámec 

HDP, ako aj vzťahov EÚ s ostatnými 

časťami sveta; vyzýva Komisiu, aby 

predložila správu o rozpočtoch 

pridelených na tieto základné politické, 

sociálne a kultúrne otázky, ktoré sa týkajú 

EÚ, v rámci spoločenskej výzvy 6; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   215 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

21. poukazuje na dôraz kladený na 

inovácie v rámci programu Horizont 2020 

a požaduje, aby sa uplatňoval rovnaký 

prístup v prípade nového rámcového 

programu; zdôrazňuje skutočnosť, že 

program Horizont 2020 sa môže účinnejšie 

zamerať na „údolie smrti“, ktoré 
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Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

predstavuje hlavnú prekážku pre konverziu 

prototypov na sériovú výrobu; v tejto 

oblasti vidí značný potenciál, napríklad 

pokiaľ ide o spoločné technologické 

iniciatívy; ďalej zdôrazňuje, že program 

Horizont 2020 je prvým rámcovým 

programom, ktorý kombinuje výskum 

a inováciu; víta vytvorenie Európskej 

kartografie interoperability (EIC)20, ale trvá 

na tom, že by to nemalo znovu viesť 

k oddeleniu výskumu od inovácie, a vyzýva 

preto Komisiu, aby preskúmala, akú 

medzeru v hodnotovom reťazci môže EIC 

účinne zaplniť, a to s cieľom možného 

poskytnutia podpory počas fázy nazvanej 

„údolie smrti“ ; 

_________________ _________________ 

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

20 Oznámenie Komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   216 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; ďalej zdôrazňuje, že EIC by za 

žiadnych okolností nemala nahradiť pilier 

2 a že tento pilier by sa nemal stať 
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individuálnym podporným nástrojom, ale 

mal by sa skôr naďalej zameriavať na 

kolaboratívny výskum; 

_________________ _________________ 

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

20 Oznámenie Komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   217 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20 , ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; 

_________________  

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   218 

Massimiliano Salini 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20 , ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; 

_________________  

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   219 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je dostatočne zameraný na 

„údolie smrti“, ktoré predstavuje hlavnú 

prekážku pre konverziu prototypov na 

sériovú výrobu, a že program Horizont 

2020 je prvým rámcovým programom, 

ktorý spája výskum a inováciu; poukazuje 

na vytvorenie Európskej kartografie 

interoperability (EIC) [1], ale trvá na tom, 

že by to nemalo viesť k oddeleniu 

výskumu od inovácie, k prekrývaniu 

existujúcich iniciatív, ako je EIT, 

k dodatočnej administratívnej alebo 
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finančnej záťaži programu Horizont 2020 

alebo deviateho rámcového programu; 

_________________  

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   220 

David Borrelli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20 , ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20 a trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie, ale skôr k vytvoreniu 

preferenčného, ľahko použiteľného 

prístupového miesta pre inovačné 

spoločnosti a inštitúcie; 

_________________ _________________ 

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

20 Oznámenie Komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   221 

Olle Ludvigsson 
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Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; 

_________________ _________________ 

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

20 Oznámenie Komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   222 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 

inovácie; 

21. zdôrazňuje, že program Horizont 

2020 nie je zameraný na „údolie smrti“, 

ktoré predstavuje hlavnú prekážku pre 

konverziu prototypov na sériovú výrobu, 

a že program Horizont 2020 je prvým 

rámcovým programom, ktorý spája 

výskum a inováciu; víta vytvorenie 

Európskej kartografie interoperability 

(EIC)20, ale trvá na tom, že by to nemalo 

znovu viesť k oddeleniu výskumu od 
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inovácie alebo k ďalšej fragmentácii 

financovania; 

_________________ _________________ 

20 Oznámenie komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

20 Oznámenie Komisie s názvom Budúci 

lídri Európy: iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky (COM(2016) 

733). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   223 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. víta otvorenosť k novým prístupom 

a stimulom pilotne zavedeným v rámci 

programu Horizont 2020 a vyzýva 

Komisiu, aby preskúmala uplatňovanie 

míľnikových ocenení a odmien 

v súvislosti so vstupom na trh v oblasti 

biomedicínskeho výskumu a vývoja, 

a nabáda k vytvoreniu plánov prístupu 

v záujme podpory dostupnosti a cenovej 

prijateľnosti výrobkov pre konečného 

používateľa s prihliadnutím na prístup 

k výskumným údajom a zodpovednému 

riadeniu duševného vlastníctva; tieto 

modely by sa mali používať ako súbor 

mechanizmov na stimuláciu inovácií 

a podľa možnosti na prerušenie väzby 

medzi nákladmi na výskum a vývoj 

a cenami za výrobok; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   224 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. víta vytvorenie Európskej rady pre 

inováciu (EIC) a zdôrazňuje, že je 

potrebné súčasne podporovať výskum aj 

inovácie; vyzýva Komisiu, aby využila EIC 

na vytvorenie ekosystému, ktorý pomôže 

vynálezcom, investorom a inovátorom 

súčinne používať rôzne nástroje deviateho 

rámcového programu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   225 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej 

fázy výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC, a zdôrazňuje, 

že je potrebné zhodnotiť pilotné výsledky 

EIC s cieľom navrhnúť vyváženú 

kombináciu nástrojov pre portfólio EIC; 

zdôrazňuje, že je potrebné zachovať 

a posilniť nástroj pre MSP a urýchlenie 

procesu inovácie; vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala mechanizmy na začlenenie 

MSP do veľkých projektov rámcového 

programu; žiada Komisiu, aby zachovala 

znalostné a inovačné spoločenstvá 

v súčasnej štruktúre EIT; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   226 

Olle Ludvigsson 
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Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; 

22. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať 

a posilniť nástroj pre MSP a urýchlenie 

procesu inovácie, a zjednodušiť 

financovanie záverečnej fázy výskumu, 

aby sa inovácie v oblasti laboratórnej vedy 

mohli rozvíjať na komerčné podniky; 

domnieva sa, že je možné zlepšiť 

poskytovanie informácií o miere 

úspešnosti a o profile možných účastníkov 

týchto nástrojov; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako môžu znalostné 

a inovačné spoločenstvá vzájomne pôsobiť 

s EIC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   227 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie takým 

spôsobom, aby bol prínosom pre nové 

projekty s osvedčeným technologickým 

základom, ale bez zaznamenaných 

výsledkov, keďže citlivou stránkou 

technologických spoločností budujúcich 

na vlastných objavoch (tzv. deep 

technology) je založenie spoločnosti, a 

nové nástroje by preto zjednodušili 
financovanie záverečnej fázy výskumu, 

aby sa inovácie v oblasti laboratórnej vedy 

mohli rozvíjať na komerčné podniky; žiada 

Komisiu, aby takisto analyzovala, 
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ako možno EIT a jeho znalostné 

a inovačné spoločenstvá spojiť s EIC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   228 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako môžu znalostné 

a inovačné spoločenstvá vzájomne pôsobiť 

s EIC a ako by mohli byť znalostné 

a inovačné spoločenstvá transparentnejšie 

a zahŕňať širší okruh zainteresovaných 

strán; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   229 

David Borrelli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 
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výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; domnieva sa, že by sa mali náležite 

zohľadniť výsledky a úspechy, ktoré 

dosiahol nástroj pre MSP v posledných 

rokoch, a že v záujme toho, aby sa zdroje 

EÚ nerozdeľovali v príliš malom 

množstve, by sa financovanie, ktoré sa má 

použiť na nové nástroje, malo začleniť do 

rozpočtu nástroja pre MSP; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   230 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; žiada Komisiu, aby ako súčasť EIC 

navrhla rámec pre investície do rizikového 

kapitálu s cieľom podporiť investície do 

rizikového kapitálu v Európe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   231 

Anneleen Van Bossuyt 
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Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 

EIC; 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá a rámec pre 

rizikový kapitál integrovať do EIC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   232 

Clare Moody 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

takisto analyzovala, ako možno znalostné 

a inovačné spoločenstvá integrovať do 
EIC; 

22. vyzýva Komisiu, aby objasnila 

nástroje a fungovanie EIC; zdôrazňuje, že 

je potrebné zachovať a posilniť nástroj pre 

MSP a urýchlenie procesu inovácie, 

a zjednodušiť financovanie záverečnej fázy 

výskumu, aby sa inovácie v oblasti 

laboratórnej vedy mohli rozvíjať na 

komerčné podniky; žiada Komisiu, aby 

analyzovala budúce vzťahy medzi EIT, 

znalostnými a inovačnými spoločenstvami 

a EIC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   233 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva Komisiu, aby zachovala 

vyvážený pomer financovania celého 

výskumného a inovačného reťazca 

vrátane činností spolupráce v oblasti 

výskumu v počiatočnom štádiu a v oblasti 

prelomového výkonu, ktorý je potrebný na 

rozvoj inovatívnych výrobkov a služieb; 

uznáva dôležitosť Európskej rady pre 

výskum (ERC) a akcií Marie Skłodowska-

Curie pre zlepšenie excelentnosti 

európskeho výskumu a žiada Komisiu, 

aby zabezpečila pridanú hodnotu EÚ 

v kooperatívnych výskumných projektoch 

spájajúcich rôzne odborné znalosti 

v oblasti výskumu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   234 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. opätovne zdôrazňuje význam 

nástroja pre MSP ako piliera inovačných 

hospodárstiev a požaduje jeho zachovanie 

a posilnenie pri súčasnom zjednodušení 

pravidiel účasti; v tejto súvislosti však 

zdôrazňuje, že existencia nástroja pre 

MSP v rámcovom programe nesmie dať 

členským štátom príležitosť krátiť vlastné 

podporné programy; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   235 
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Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano Salini, Lara 

Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú 

verejný a súkromný sektor s cieľom 

stimulovať výskum; vyjadruje 

poľutovanie nad nízkou úrovňou verejnej 

návratnosti verejných investícií 

v niektorých citlivých oblastiach, ako je 

zdravotníctvo; zdôrazňuje potrebu 

posilneného vedenia EÚ pri 

uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosti spoluvlastníctva 

v oblasti duševného vlastníctva v prípade 

kľúčových projektov financovaných 

z verejných grantov rámcového 

programu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   236 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú verejný 

a súkromný sektor s cieľom stimulovať 

výskum; vyjadruje poľutovanie nad nízkou 

úrovňou verejnej návratnosti verejných 

investícií v niektorých citlivých oblastiach, 

ako je zdravotníctvo; zdôrazňuje potrebu 

posilneného vedenia EÚ pri 

uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti; vyzýva Komisiu, aby 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú verejný 

a súkromný sektor s cieľom stimulovať 

výskum; vyjadruje poľutovanie nad nízkou 

úrovňou verejnej návratnosti verejných 

investícií programu Horizont 2020 

v niektorých citlivých oblastiach, ako je 

zdravotníctvo; zdôrazňuje, že je potrebné 

zabezpečiť vyváženú účasť 

zainteresovaných strán a väčšiu 

transparentnosť v rozhodovacom procese 
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preskúmala možnosti spoluvlastníctva 

v oblasti duševného vlastníctva v prípade 

kľúčových projektov financovaných 

z verejných grantov rámcového programu; 

v týchto partnerstvách; zdôrazňuje potrebu 

posilneného vedenia EÚ pri 

uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti investovaných peňazí 

daňovníkov EÚ (napríklad 

v biomedicínskom výskume a vývoji by sa 

to malo odzrkadliť v cenovej dostupnosti, 

prístupnosti a vhodnosti konečných 

výrobkov); vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosti spoluvlastníctva 

v oblasti duševného vlastníctva v prípade 

kľúčových projektov financovaných 

z verejných grantov rámcového programu 

a aby zaviedla mechanizmy, ktoré 

umožnia vysledovateľnosť verejných 

financií vo výskume a sociálne 

vyhodnotenie ich vplyvu z hľadiska 

spravodlivosti, a to najmä v niektorých 

citlivých oblastiach, ako je zdravotníctvo, 

s cieľom preskúmať inovatívnejšie 

spôsoby organizácie výskumu v oblasti 

zdravia v záujme zvládnutia budúcich 

výziev a zlepšenia ich efektívnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   237 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú verejný 

a súkromný sektor s cieľom stimulovať 

výskum; vyjadruje poľutovanie nad 

nízkou úrovňou verejnej návratnosti 

verejných investícií v niektorých citlivých 

oblastiach, ako je zdravotníctvo; 

zdôrazňuje potrebu posilneného vedenia 

EÚ pri uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosti spoluvlastníctva 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú verejný 

a súkromný sektor s cieľom stimulovať 

výskum; zdôrazňuje, že je potrebná 

dostatočná transparentnosť a spravodlivú 

úroveň verejnej návratnosti verejných 

investícií; zdôrazňuje potrebu posilneného 

vedenia EÚ pri uprednostňovaní potrieb 

v oblasti verejného výskumu; vyzýva 

Komisiu, aby ďalej skúmala mechanizmy 

na udržateľné využívanie kľúčových 

projektov financovaných z verejných 
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v oblasti duševného vlastníctva v prípade 
kľúčových projektov financovaných 

z verejných grantov rámcového programu; 

grantov rámcového programu v kombinácii 

so spravodlivou úrovňou návratnosti 

a dostatočnými stimulmi pre priemysel, 

aby sa zapojil do týchto projektov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   238 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú 

verejný a súkromný sektor s cieľom 

stimulovať výskum; vyjadruje poľutovanie 

nad nízkou úrovňou verejnej návratnosti 

verejných investícií v niektorých citlivých 

oblastiach, ako je zdravotníctvo; 

zdôrazňuje potrebu posilneného vedenia 

EÚ pri uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosti spoluvlastníctva 

v oblasti duševného vlastníctva v prípade 

kľúčových projektov financovaných 

z verejných grantov rámcového programu; 

23. vyjadruje poľutovanie nad nízkou 

úrovňou verejnej návratnosti verejných 

investícií v niektorých citlivých oblastiach, 

ako je zdravotníctvo; zdôrazňuje potrebu 

posilneného vedenia EÚ pri 

uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosti spoluvlastníctva 

v oblasti duševného vlastníctva v prípade 

kľúčových projektov financovaných 

z verejných grantov rámcového programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   239 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú verejný 

a súkromný sektor s cieľom stimulovať 

výskum; vyjadruje poľutovanie nad nízkou 

23. víta iniciatívy, ktoré spájajú verejný 

a súkromný sektor s cieľom stimulovať 

výskum; vyjadruje poľutovanie nad nízkou 
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úrovňou verejnej návratnosti verejných 

investícií v niektorých citlivých oblastiach, 

ako je zdravotníctvo; zdôrazňuje potrebu 

posilneného vedenia EÚ pri 

uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosti spoluvlastníctva 

v oblasti duševného vlastníctva v prípade 

kľúčových projektov financovaných 

z verejných grantov rámcového programu; 

úrovňou verejnej návratnosti verejných 

investícií v niektorých citlivých oblastiach, 

ako je zdravotníctvo; zdôrazňuje potrebu 

posilneného vedenia EÚ pri 

uprednostňovaní potrieb v oblasti 

verejného výskumu a spravodlivej verejnej 

návratnosti; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala možnosti povinného zavedenia 

udeľovania nevýhradných licencií alebo 

spoluvlastníctva v oblasti duševného 

vlastníctva v prípade kľúčových projektov 

financovaných z verejných grantov 

rámcového programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   240 

Nicolas Bay 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta skutočnosť, že otvorený 

prístup je teraz v rámci programu 

Horizont 2020 všeobecnou zásadou; 

zdôrazňuje, že z počtu publikácií 

súvisiacich s projektmi až do decembra 

201621 vyplýva, že nové politiky 

posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

vypúšťa sa 

_________________  

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   241 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; poukazuje však na 

skutočnosť, že automatický otvorený 

prístup k údajom nie je žiaduci, keďže 

predstavuje veľké problémy pre priemysel, 

najmä pre priemyselné MSP; zdôrazňuje, 

že skôr by sa mali uplatňovať dohody 

v rámci pilotného programu otvorenej 

vedy, v ktorých sa stanovuje možnosť 

riadne odôvodnených výnimiek 

z otvoreného prístupu k údajom;  

_________________  

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   242 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 
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z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby bolo prístupné 

maximálne množstvo vedeckých údajov; 

_________________ _________________ 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   243 

Martina Werner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné; 

_________________ _________________ 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 
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6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   244 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

k publikáciám je teraz v rámci programu 

Horizont 2020 všeobecnou zásadou; 

zdôrazňuje, že z počtu publikácií 

súvisiacich s projektmi až do decembra 

201621 vyplýva, že nové politiky 

posilňovania voľnej výmeny 

akademických vedomostí sú nutné, aby 

boli všetky výsledky výskumu 

vyprodukované v rámci budúcich 

projektov od začiatku prístupné, keďže 

100 % cieľ je stále vzdialeným cieľom; 

_________________ _________________ 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   245 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. zdôrazňuje, že etické výbory 

v oblasti klinického výskumu musia 

poskytovať dostatočnú ochranu 

účastníkom klinických skúšok a že 

informovaný súhlas musí byť povinný, 

presný a úplný; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   246 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24b. žiada, aby boli zverejnené všetky 

výsledky štúdií lekárskeho výskumu, 

keďže sa prejavuje nedostatok 

transparentnosti z dôvodu obchodného 

tajomstva, na ktoré sa odvoláva 

priemyselný výskum; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   247 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 
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vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; vyjadruje poľutovanie, že 

kritérium flexibility predstavuje prekážku 

pri dosahovaní tohto cieľa a zvyšovaní 

úrovne vedomostí a rozvoja; požaduje 

preto 100 % cieľ, keď projekt zahŕňa 

verejné financie;  

_________________ _________________ 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   248 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

24. víta skutočnosť, že otvorený prístup 

je teraz v rámci programu Horizont 2020 

všeobecnou zásadou; zdôrazňuje, že 

z počtu publikácií súvisiacich s projektmi 

až do decembra 201621 vyplýva, že nové 

politiky posilňovania voľnej výmeny 

a využívania databáz a preskúmania dát 

a myšlienok sú nutné, aby boli všetky 

vedecké údaje vyprodukované v rámci 

budúcich projektov od začiatku prístupné, 

keďže 100 % cieľ je stále vzdialeným 

cieľom; 

_________________ _________________ 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 

21 Správa OpenAIRE: V programe 

Horizont 2020 bolo z celkového počtu 

10 684 projektov ukončených 2017 
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projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

projektov (19 %) a 8 667 projektov stále 

prebieha. V správe OpenAIRE sa uvádza 

6 133 publikácií, ktoré súvisia s 1 375 

projektmi programu Horizont 2020. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   249 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na vedeckú 

štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; 

25. uznáva význam elektronických 

infraštruktúr a superpočítačov, potrebu 

účasti zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti pri zabezpečovaní toho, aby 

spoločnosť zohrávala pri vymedzovaní 

problémov aktívnejšiu úlohu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   250 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 
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Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na vedeckú 

štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva Komisiu 

a verejné a súkromné výskumné 

spoločenstvo, aby preskúmali nové 

modely, ktoré integrujú súkromné zdroje 

cloudu a verejné elektronické 

infraštruktúry, a spustenie občianskych 

programov v oblasti vedy a inovácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   251 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 
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spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na vedeckú 

štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na vedeckú 

štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; zdôrazňuje, že vynaloženie 

finančných prostriedkov na 

infraštruktúru by nemalo viesť k tomu, 

aby sa menej prostriedkov vynakladalo na 

samotný výskum a projekty; zdôrazňuje, 

že je dôležité nezameriavať sa len na 

infraštruktúru, ale aj na obsah cloudu;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   252 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na vedeckú 

štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

25. víta pilotný projekt otvorených 

výskumných údajov ako prvý krok smerom 

ku cloudu pre otvorenú vedu; uznáva 

význam a potenciál elektronických 

infraštruktúr a superpočítačov, potrebu 

účasti zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní a pochopení 

problémov a pri spoločnom vytváraní 

riešenia aktívnejšiu úlohu; vyzýva na 

vedeckú štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 
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otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a vytvárania sietí 

a verejné elektronické infraštruktúry, 

a spustenie občianskych programov 

v oblasti vedy a inovácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   253 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na vedeckú 

štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na verejnú 

vedeckú štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť otvorený 

prístup k údajom; vyzýva Komisiu 

a verejné a súkromné výskumné 

spoločenstvo, aby preskúmali nové 

modely, ktoré integrujú súkromné zdroje 

cloudu a verejné elektronické 

infraštruktúry, a spustenie občianskych 

programov v oblasti vedy a inovácie; 

Or. en 

 



 

AM\1122622SK.docx 37/103 PE602.917v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh   254 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta pilotné financovanie otvorenej 

vedy ako prvý krok smerom ku cloudu pre 

otvorenú vedu; uznáva význam 

elektronických infraštruktúr 

a superpočítačov, potrebu účasti 

zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní problémov 

aktívnejšiu úlohu; vyzýva na vedeckú 

štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; 

25. víta pilotné financovanie 

otvorených výskumných údajov ako prvý 

krok smerom ku cloudu pre otvorenú vedu; 

uznáva význam elektronických 

infraštruktúr a superpočítačov, potrebu 

účasti zainteresovaných strán z verejného 

a súkromného sektora a občianskej 

spoločnosti a význam občianskej vedy pri 

zabezpečovaní toho, aby spoločnosť 

zohrávala pri vymedzovaní a pochopení 

problémov aktívnejšiu úlohu; vyzýva na 

vedeckú štruktúru metaúdajov a postupy na 

vytváranie takýchto údajov s cieľom 

prispieť do európskeho cloudu pre 

otvorenú vedu a zabezpečiť využívanie 

údajov; vyzýva Komisiu a verejné 

a súkromné výskumné spoločenstvo, aby 

preskúmali nové modely, ktoré integrujú 

súkromné zdroje cloudu a verejné 

elektronické infraštruktúry, a spustenie 

občianskych programov v oblasti vedy 

a inovácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   255 

Krystyna Łybacka, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. navrhuje, aby sa známka 

excelentnosti, ktorá sa v súčasnosti 

uplatňuje na inovácie v MSP, ako aj 

vytváranie tímov rozšírila na výskumné 

návrhy v oblasti excelentnej vedy s cieľom 
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zdôrazniť kvalitné výskumné návrhy 

v oblasti excelentnej vedy a pomôcť pri 

hľadaní alternatívnych zdrojov 

financovania, ako sú európske 

štrukturálne fondy alebo vnútroštátne 

výskumné programy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   256 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. víta koncepciu inovačných centier, 

ktorú Komisia nedávno zaviedla, ktoré 

ďalej posilnia európske inovačné 

prostredie tým, že sa podporia spoločnosti 

a najmä MSP pri zlepšovaní ich 

obchodných modelov a výrobných 

procesov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   257 

Krystyna Łybacka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25b. nabáda národné kontaktné miesta, 

aby sa viac zapájali do podpory projektov, 

ktorým bola udelená známka 

excelentnosti, a pomáhali pri hľadaní 

ďalších vnútroštátnych alebo 

medzinárodných zdrojov verejného alebo 

súkromného financovania pre tieto 

projekty, a to posilnením spolupráce 
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v tejto oblasti v rámci siete národných 

kontaktných miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   258 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Odporúčania 9. rámcového programu Ďalšie odporúčania 9. rámcového 

programu 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   259 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR, na ktorý by 

BREXIT nemal mať vplyv; domnieva sa, 

že okrem zvýšenia rozpočtu je potrebný 

inovačný rámec zahŕňajúci inováciu, 

a žiada preto Komisiu, aby presne 

vymedzila inováciu a jej rôzne typy, ako je 

prírastková, prevratná a otvorená 

inovácia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   260 

Clare Moody 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie budúce významné 

rozpočtové výzvy a výrazné škrty, ktoré už 

boli uložené v rámci programu Horizont 

2020; požaduje návrh rozpočtu pre deviaty 

rámcový program, ktorý zachová základné 

zásady grantového financovania a ktorý 

nie je neprimerane ovplyvnený 

v porovnaní s inými položkami rozpočtu 

EÚ, a vyzýva na zvýšenie rozpočtu 

deviateho rámcového programu vo výške 

100 miliárd EUR; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   261 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; zdôrazňuje, že 

ak nenastane zmena vo výdavkoch na 

výskum a inovácie zo strany členských 

štátov a priemyslu, financovanie nového 

rámcového programu bude predstavovať 

225 miliárd EUR, aby sa dosiahol cieľ na 

úrovni 3 %, ktorý stanovila Rada; 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh   262 

David Borrelli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; zdôrazňuje 

najmä význam zvýšenia financovania 

nástroja pre MSP; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   263 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie neprimerane 

vysokú úroveň nadmerného dopytu 
a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške najmenej 120 miliárd EUR 

a žiada, aby počas programového obdobia 

nedošlo k žiadnym škrtom; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   264 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   265 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na ambicióznejší 

rozpočet pre deviaty rámcový program 

prostredníctvom presunov medzi rôznymi 

položkami, ale bez zvýšenia celkového 

rozpočtu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   266 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
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a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

rozpočet deviateho rámcového programu 

na 120 miliárd EUR, a trvá na tom, aby sa 

zabránilo fragmentácii a rozptýleniu tohto 

rozpočtu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   267 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 120 miliárd EUR; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   268 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

vo výške 100 miliárd EUR; 

26. víta úspech programu Horizont 

2020 a pákový efekt s faktorom vo výške 

1 : 11; berie na vedomie nadmerný dopyt 

a budúce výzvy a vyzýva na zvýšenie 

rozpočtu deviateho rámcového programu 

na 100 miliárd EUR; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   269 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. vyzýva Komisiu, aby ponúkla 

vyváženú kombináciu malých, stredných 

a veľkých projektov; konštatuje, že 

priemerný rozpočet na projekty sa v rámci 

programu Horizont 2020 zvýšil a že väčšie 

projekty si vyžadujú účastníkov s veľkými 

kapacitami, pokiaľ ide o financie 

a personál; poznamenáva, že sa tým 

zvýhodňujú veľké inštitúcie, čo 

predstavuje problém pre menšie členské 

štáty a malých účastníkov z väčších 

členských štátov; vyjadruje poľutovanie, 

že to spôsobuje prekážky pre nových 

účastníkov; zdôrazňuje, že rámcové 

programy by mali ostať prístupné na 

rovnakej úrovni a mali by byť atraktívne 

pre aktérov rôznych typov a veľkostí; 

zdôrazňuje, že by sa mali podporovať aj 

projekty s nízkym objemom; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   270 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. zdôrazňuje, že hlavné ciele 

deviateho rámcového programu by mali 

naďalej zahŕňať posilňovanie 

konkurencieschopnosti EÚ, vytváranie 

rastu a pracovných miest, prinášanie 

nových poznatkov a inovácií s cieľom 

riešiť rozhodujúce výzvy, ktorým čelí 
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Európa, ako aj ďalší pokrok smerom 

k rozvoju udržateľného európskeho 

výskumného veku; v tejto súvislosti víta 

súčasnú pilierovú štruktúru rámcového 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   271 

Clare Moody 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. vyzýva Komisiu, aby predložila 

návrh úplného harmonogramu splatenia 

finančných prostriedkov EFSI získaných 

z programu Horizont 2020, ktoré treba 

vrátiť do deviateho rámcového programu 

s cieľom kompenzovať budúce rozpočtové 

výzvy; konštatuje, že prostriedky 

programu Horizont 2020, ktoré boli 

v porovnaní s inými programami znížené, 

by mali predstavovať kľúčový aspekt pri 

vypracovaní rozpočtových riadkov 

v novom viacročnom finančnom rámci;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   272 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. poukazuje na inovačnú povahu 

výskumu a vývoja a excelentnej vedy; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité 
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zvýšiť pružnosť a prístup zdola nahor 

projektov financovaných prostredníctvom 

deviateho rámcového programu a upustiť 

od ukladania dodatočných obmedzení 

alebo podrobného kritéria; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   273 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. opakovane poukazuje na vážny 

problém súvisiaci s únikom mozgov, 

ktorému čelia členské štáty EÚ-13, 

a vyzýva Komisiu, aby okrem podpory 

mobility bojovala aj proti tomuto 

problému, a to ďalšími zlepšeniami 

uplatniteľnými na program Horizont na 

roky 2017 – 2020 a na deviaty rámcový 

program; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   274 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26b. domnieva sa, že EÚ má potenciál 

stať sa celosvetovým vedúcim centrom 

výskumu a vedy, čo dosiahne 

prostredníctvom konkurencieschopného 

výskumného programu zameraného na 

excelentnosť, pomocou trhových 

podmienok a politík na podporu 

súkromných investícií do výskumu 
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a vývoja a infraštruktúry, prostredníctvom 

silného partnerstva medzi priemyslom, 

výskumom a vzdelávaním, medzinárodnou 

účasťou v európskych výskumných 

projektoch a konkurencieschopným 

prostredím s cieľom prilákať odborné 

poznatky z oblastí mimo Európy; ďalej sa 

domnieva, že v tejto súvislosti sa deviaty 

rámcový program musí stať hlavnou 

prioritou pre Európu v záujme posilnenia 

rastu, pracovných miest a inovácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   275 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26b. zdôrazňuje význam 

kolaboratívneho výskumu ako jedného 

z najväčších úspechov rámcových 

programov EÚ v oblasti výskumu 

a inovácií a zdôrazňuje skutočnosť, že by 

mal predstavovať aj základ budúceho 

rámcového programu; zdôrazňuje, že 

program musí byť otvorený pre aktérov 

rôznych typov a veľkostí vrátane nových 

účastníkov a že je preto potrebné umožniť 

projekty spolupráce s malým objemom, 

ktoré zahŕňajú malý počet partnerov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   276 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26b. domnieva sa, že program v oblasti 

technológií budúcnosti a vznikajúcich 

technológii (FET) má veľký potenciál pre 

budúcnosť a predstavuje správny nástroj 

na šírenie inovačných myšlienok 

a poznatkov na vnútroštátnej 

a regionálnej úrovni; zdôrazňuje, že 

program FET by mohol byť čiastočným 

riešením problémov s únikom mozgov 

a mohol by zohrávať pozitívnu úlohu pri 

uplatňovaní výsledkov výskumu priamo 

na trhoch v regiónoch s menšou 

kapacitou a v členských štátoch, ktoré 

dosahujú slabšie výsledky v oblasti 

inovácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   277 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26b. konštatuje, že EÚ čelí viacerým 

významným a dynamickým výzvam, 

a vyzýva Komisiu, aby poskytla v pilieri 3 

vyvážený súbor nástrojov reagujúcich na 

dynamickú povahu vznikajúcich 

problémov; zdôrazňuje potrebu zaistiť 

dostatočne pružný rozpočet pre špecifické 

výzvy v pilieri 3, ako aj pravidelnú revíziu 

primeranosti týchto výziev; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   278 

Gunnar Hökmark 
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Návrh uznesenia 

Odsek 26 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26c. domnieva sa, že globálne zapojenie 

do deviateho rámcového programu by 

bolo významným prínosom pre európsky 

výskum, a to prepojením hodnotných 

vedomostí a odborných poznatkov 

s Európou; podporuje preto zvyšovanie 

investícií do medzinárodných výskumných 

projektov prostredníctvom európskych 

rámcových programov a domnieva sa, že 

to má výrazný potenciál urýchliť globálny 

dosah európskych dlhodobých cieľov, 

okrem iného v oblasti energetiky, 

priemyslu a klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   279 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26c. nabáda Komisiu, aby naďalej 

usilovala o zlepšenie súčinnosti medzi 

deviatym rámcovým programom, 

európskymi štrukturálnymi a investičnými 

fondmi a Európskym fondom pre 

strategické investície a o poskytnutie 

menšieho počtu nástrojov 

s harmonizovanými pravidlami (štátna 

pomoc); žiada preto Komisiu, aby 

pokračovala v práci na súdržnosti, 

zjednodušení, transparentnosti 

a prehľadnosti programu, na zlepšení 

procesu hodnotenia a na znížení 

fragmentácie;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   280 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26d. vyzýva Komisiu, aby zachovala 

primeranú rovnováhu medzi základným 

výskumom a inováciami v rámci deviateho 

rámcového programu; konštatuje, že je 

potrebné posilniť kolaboratívny výskum; 

zdôrazňuje , že je potrebné začleniť MSP 

do projektov spolupráce a vytvoriť 

zodpovedajúce mechanizmy a pravidlá;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   281 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 e (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26e. konštatuje, že deviaty rámcový 

program by mal riešiť možný problém 

nadmerného dopytu a nízkej miery 

úspešnosti, ktorý sa vyskytuje v programe 

Horizont 2020; navrhuje zvážiť opätovné 

zavedenie dvojfázového postupu 

hodnotenia, a to s jednotnou prvou fázou 

a špecifikovanou druhou fázou určenou 

pre vybraných žiadateľov; žiada Komisiu, 

aby zabezpečila dostatočne komplexné 

súhrnné hodnotiace správy 

s upozorneniami na spôsob zlepšenia 

návrhu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   282 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 f (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26f. zdôrazňuje, že treba posilniť 

medzinárodnú spoluprácu v rámci 

deviateho rámcového programu a šíriť 

vedeckú diplomaciu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   283 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 g (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26g. zdôrazňuje, že Európska únia musí 

v plnej miere využívať existujúci potenciál 

členských štátov v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií a zaistiť európskym vedcom 

a výskumným pracovníkom primerané 

a rovnaké príležitosti na vedecký rozvoj 

s cieľom úspešne vykonávať koncepciu 

Európskeho výskumného priestoru; 

vyzýva Komisiu, aby posilnila súčasné 

úsilie vynakladané na podporu širšej 

účasti na deviatom rámcovom programe 

s cieľom preukázať európsku pridanú 

hodnotu a aby riešila existujúce rozdiely 

v oblasti výskumu a inovácií v Európe; 

vyzýva Komisiu, aby vypracovala vyvážený 

súbor nástrojov a opatrení na zvyšovanie 

účasti a aby súčasne brala do úvahy 

skutočnosť, že je potrebné výrazne zvýšiť 

rozpočet pre tieto nástroje; zdôrazňuje, že 
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je potrebné poskytnúť modely spolupráce 

v záujme zvýšenia obehu mozgov 

a otvorenia existujúcich sietí novým 

subjektom; požaduje vytvorenie 

mechanizmov, ktoré umožnia začlenenie 

výskumnej infraštruktúry financovanej 

z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov do projektov 

deviateho rámcového programu; požaduje 

preskúmanie ukazovateľov používaných 

na vymedzenie nedostatočne zastúpených 

krajín a pravidelné overovanie zoznamu 

týchto krajín počas vykonávania 

rámcového programu;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   284 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 h (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26h. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 

transparentnosť a prehľadnosť pravidiel 

verejno-súkromnej spolupráce v rámci 

projektov deviateho rámcového programu 

na základe výsledkov a odporúčaní 

vyplývajúcich z hodnotenia; žiada 

Komisiu, aby overila a posúdila existujúce 

nástroje pre verejno-súkromné 

partnerstvá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   285 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   286 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 
rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; 

27. vyzýva Komisiu, aby 

z nasledujúceho rámcového programu 

vylúčila vojenský výskum s cieľom 

neovplyvniť rozpočtové ambície deviateho 

rámcového programu ani ambíciu 

zachovať čo najjednoduchšie pravidlá 

účasti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   287 

Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

27. vyzýva Komisiu, aby oboznámila 

Parlament s preskúmaním všetkých 

možností financovania programu 
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civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; 

výskumu v oblasti obrany v súlade so 

zmluvami s vyčleneným rozpočtom 

a novými zdrojmi a s konkrétnymi 

pravidlami s cieľom oddeliť 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci výskum v oblasti obrany od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície civilného výskumu 

v rámci deviateho rámcového programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   288 

Marisa Matias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; zdôrazňuje, že verejné 

financovanie by malo byť určené na 

civilný výskum; účasť vojenských 

subjektov alebo iných subjektov spojených 

s vojenskými účelmi vo výskumných 

programoch financovaných v EÚ by sa 

v každom prípade mala obmedziť len na 

európske subjekty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   289 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; zdôrazňuje, že aj v programe 

výskumu v oblasti obrany je potrebná 

možnosť parlamentného dohľadu;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   290 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum od 

civilného výskumu, keďže musí ísť o dva 

rôzne programy s dvoma odlišnými 

rozpočtami, ktoré nemajú vplyv na 

rozpočtové ambície deviateho rámcového 

programu; 

27. vyzýva Komisiu, aby 

v nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci oddelila vojenský výskum v oblasti 

obrany od civilného výskumu, keďže v EÚ 

musí ísť o dva rôzne programy s dvoma 

odlišnými rozpočtami, ktoré nemajú vplyv 

na rozpočtové ambície a hlavné ciele 

deviateho rámcového programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   291 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. zdôrazňuje, že v súvislosti 

s parížskou dohodou a cieľmi EÚ 

v oblasti klímy je potrebné uprednostniť 

financovanie výskumu v oblasti zmeny 

klímy a infraštruktúry potrebnej na zber 

klimatických údajov, najmä vzhľadom na 

to, že Spojené štáty uvažujú o výrazných 

rozpočtových škrtoch pre 

environmentálne výskumné inštitúcie 

v USA, s cieľom zabezpečiť, aby 100 % 

finančných prostriedkov v oblasti 

energetiky bolo vyčlenených na 

obnoviteľné zdroje energie, energeticky 

účinné technológie na koncové 

používanie, inteligentné siete 

a skladovanie, ako aj zabezpečiť 

primerané financovanie výskumu 

v oblastiach, ako je poľnohospodárstvo 

s nízkymi vstupmi, zdravé potraviny 

a diverzita, rozmer udržateľnosti v oblasti 

dopravy, vodné hospodárstvo 

a biodiverzita; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   292 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. zdôrazňuje, že európska pridaná 

hodnota musí byť naďalej nespornou 

základnou zložkou rámcového 

výskumného programu;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   293 

Christian Ehler 
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Návrh uznesenia 

Odsek 27 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27b. vyzýva Komisiu, aby premenila 

súčasný pilotný projekt s názvom 

Urýchlenie procesu inovácie na 

plnohodnotný a samostatný nástroj 

s výrazne zvýšeným rozpočtom, keďže 

tento pilotný projekt bol mimoriadne 

úspešný;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   294 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27c . vyzýva Komisiu, aby do nového 

rámcového výskumného programu 

začlenila výskumný program v oblasti 

civilnej bezpečnosti, ktorý môže riešiť 

výzvy, ktorým čelí Európa v tejto oblasti, 

ako je terorizmus, migrácia a počítačové 

útoky; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   295 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27d. zdôrazňuje skutočnosť, že bez 

ohľadu na nástroj pre MSP by sa mala 

naďalej podporovať účasť priemyslu, 
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keďže priemysel disponuje v mnohých 

oblastiach nevyhnutnými odbornými 

znalosťami a predstavuje významný 

finančný príspevok; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   296 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti 

programu, na zlepšení procesu 

hodnotenia a na znížení fragmentácie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   297 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 
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interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie spôsobenej 

zapojením veľkého počtu orgánov a 

nástrojov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala a žiadateľom sprístupnila 

príručku, v ktorej budú uvedené podrobné 

informácie o najčastejších chybách 

a spôsoby, ako im zabrániť; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   298 

David Borrelli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala realizovateľnosť zavedenia 

zjednodušených postupov výberu 

týkajúcich sa nástroja pre MSP na 

základe rozhovorov s jednotlivými 

žiadateľmi; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   299 

Massimiliano Salini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

zdôrazňuje najmä potrebu zvýšenia 

pružnosti a zníženia administratívnej 

záťaže pre spoločné technologické 

iniciatívy v záujme urýchlenia inovácií; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   300 

Elena Gentile, Patrizia Toia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 
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preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie, a to s primeraným 

zohľadnením malých projektov, 

špecifických oblastí záujmu a existujúcich 

sietí vrátane európskych referenčných 

sietí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   301 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; vyzýva Komisiu, aby 

v budúcich rámcových programoch 

naďalej prihliadala na normalizáciu, 

ktorá v súvislosti s inováciami zohráva 

dôležitú úlohu; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   302 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

domnieva sa však, že je potrebné naďalej 

rozvíjať excelentnú vedu, aby 

predstavovala hlavný pilier deviateho 

rámcového programu; preto žiada 

Komisiu, aby pokračovala v práci 

na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   303 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia a na 

znížení fragmentácie; 

28. víta súčasnú štruktúru pilierov 

programu a vyzýva Komisiu, aby 

zachovala túto štruktúru v záujme 

kontinuity a predvídateľnosti, zlepšila 

interakciu medzi všetkými 

nástrojmi/programami financovania 

a preskúmala možnosť menšieho počtu 

nástrojov s harmonizovaných pravidlami; 

preto žiada Komisiu, aby pokračovala 

v práci na súdržnosti, zjednodušení, 

transparentnosti a prehľadnosti programu, 

na zlepšení procesu hodnotenia, znížení 



 

AM\1122622SK.docx 63/103 PE602.917v01-00 

 SK 

fragmentácie a duplikácie a na zabránení 

zbytočnej administratívnej záťaži; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   304 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. vyzýva Komisiu, aby naďalej 

pokračovala v spoločných 

technologických iniciatívach v súlade 

s potrebou kontinuity a na základe 

uznania ich štrukturálneho významu pre 

priemysel a regióny; najmä spoločné 

technologické iniciatívy, ako sú Čisté 

nebo 2, Shift2Rail a ECSEL, vytvárajú 

významný finančný pákový efekt1a, ktorý 

výrazne prispieva k rozvoju inovácií 

v príslušných sektoroch; pilotné 

partnerstvá, do ktorých by chcela vstúpiť 

iniciatíva Čisté nebo 2 s celým radom 

regiónov, ponúkajú dobrý príklad 

súčinnosti, ktorú možno vytvoriť 

pomocou štrukturálnych fondov; v tejto 

súvislosti je užšia koordinácia 

s regionálnymi inovačnými stratégiami 

inteligentnej špecializácie prísľubom 

dosiahnutia väčších úspechov; 

 _________________ 

 1a V rámci iniciatívy Čisté nebo 2 prispel 

priemysel sumou vo výške 2,2 miliardy 

EUR z celkového rozpočtu 4 miliárd EUR 

a v Shift2Rail sumou vo výške 470 

miliónov EUR z celkového rozpočtu 920 

miliónov EUR. 

Or. de 

 



 

PE602.917v01-00 64/103 AM\1122622SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh   305 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. domnieva sa, že je nevyhnutné 

aktívne zabezpečiť zásadu excelentnosti 

v celom deviatom rámcovom programe, 

aby sa zaistila konkurencieschopnosť 

Európy a posilnili inovácie; v tejto 

súvislosti poukazuje na úlohu Európskej 

rady pre výskum (ERC) a na význam 

zachovania jej nezávislosti a podstatného 

podielu rozpočtu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   306 

Krystyna Łybacka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

dostatočnú pružnosť, ktorá umožní 

prispôsobenie súčasným spoločenským 

výzvam; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   307 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28b. uznáva, že administratívne úlohy 

a výskum sa navzájom vo veľkej miere 
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narúšajú, a zdôrazňuje preto, že je 

dôležité obmedziť povinnosť podávania 

správ na minimum, aby sa zabránilo 

byrokracii, ktorá bráni inováciám, a aby 

sa zabezpečilo efektívne využívanie 

finančných prostriedkov z deviateho 

rámcového programu pri súčasnom 

zaistení nezávislosti výskumu; v tejto 

súvislosti nabáda Komisiu, aby 

zintenzívnila úsilie o zjednodušenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   308 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28b. konštatuje, že Komisia sa čoraz 

častejšie odvoláva na podporu založenú 

na výkone; vyzýva Komisia, aby presnejšie 

vymedzila pojem výkon;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   309 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28c. konštatuje, že účinné investície do 

výskumu a inovácií v rámci 

štrukturálnych fondov sú možné len 

v prípade riadne stanovených rámcových 

podmienok v členských štátoch; požaduje 

preto užšie prepojenie medzi 

odporúčaniami pre jednotlivé krajiny 
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súvisiacimi so štrukturálnymi reformami 

a investíciami do výskumu a inovácií;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   310 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28d. zdôrazňuje, že Európsky inovačný 

a technologický inštitút (EIT) by mal 

zohrávať významnejšiu úlohu v koncepcii 

inteligentných miest; vyzýva Komisiu, aby 

v tejto súvislosti preskúmala, do akej 

miery môžu znalostné a inovačné 

spoločenstvá používať finančné nástroje, 

ako je Európsky fond pre strategické 

investície; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   311 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 e (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28e. požaduje zavedenie ocenení za 

inováciu v rôznych kategóriách 

s celkovým rozpočtom 10 miliónov EUR, 

keďže takéto ocenenia poskytujú 

dodatočné stimuly;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   312 
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Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 f (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28f. v súvislosti so spoločenskou výzvou 

v oblasti energetiky vyzýva Komisiu, aby 

kládla väčší dôraz na znižovanie emisií 

CO2 vo výrobnom sektore; zdôrazňuje, že 

v niektorých sektoroch, ako je oceliarske 

odvetvie, by sa mala pozornosť presunúť 

na prelomové inovácie v záujme 

dosiahnutia cieľov v oblasti emisií CO2 

a súčasne by sa mala zachovať 

konkurencieschopnosť; v tejto súvislosti 

uvádza príklady, ako sú moderné 

technológie skladovania a inteligentné 

siete; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   313 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby hľadali riešenie pre nedostatky 

v oblasti výskumu, ktorým čelia 

konvergenčné regióny v niektorých 

členských štátoch pri uplatňovaní zásady 

doplnkovosti; vyjadruje poľutovanie, že 

finančné alokácie zo štrukturálnych 

a investičných fondov môžu viesť 

k zníženiu národných výdavkov v tých 

regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, trvá 

však na tom, že musia dopĺňať 

vnútroštátne verejné výdavky; zároveň 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili, že investície do výskumu 

vypúšťa sa 
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a vývoja sa nebudú počítať ako investície 

súvisiace s cieľmi týkajúcimi sa stavu 

zadlženia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   314 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby hľadali riešenie pre nedostatky 

v oblasti výskumu, ktorým čelia 

konvergenčné regióny v niektorých 

členských štátoch pri uplatňovaní zásady 

doplnkovosti; vyjadruje poľutovanie, že 

finančné alokácie zo štrukturálnych 

a investičných fondov môžu viesť 

k zníženiu národných výdavkov v tých 

regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, trvá 

však na tom, že musia dopĺňať vnútroštátne 

verejné výdavky; zároveň vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby zabezpečili, že 

investície do výskumu a vývoja sa nebudú 

počítať ako investície súvisiace s cieľmi 

týkajúcimi sa stavu zadlženia; 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby hľadali riešenie pre nedostatky 

v oblasti výskumu, ktorým čelia 

konvergenčné regióny v niektorých 

členských štátoch pri uplatňovaní zásady 

doplnkovosti; vyjadruje poľutovanie, že 

finančné alokácie zo štrukturálnych 

a investičných fondov môžu viesť 

k zníženiu národných výdavkov v tých 

regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, trvá 

však na tom, že musia dopĺňať vnútroštátne 

verejné výdavky;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   315 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby hľadali riešenie pre nedostatky 

v oblasti výskumu, ktorým čelia 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby zvýšili súčinnosť medzi rámcovým 

programom a ostatnými fondmi s cieľom 
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konvergenčné regióny v niektorých 

členských štátoch pri uplatňovaní zásady 

doplnkovosti; vyjadruje poľutovanie, že 

finančné alokácie zo štrukturálnych 

a investičných fondov môžu viesť 

k zníženiu národných výdavkov v tých 

regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, trvá 

však na tom, že musia dopĺňať vnútroštátne 

verejné výdavky; zároveň vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby zabezpečili, že 

investície do výskumu a vývoja sa nebudú 

počítať ako investície súvisiace s cieľmi 

týkajúcimi sa stavu zadlženia; 

riešiť nedostatky v oblasti výskumu, 

ktorým čelia konvergenčné regióny 

v niektorých členských štátoch pri 

uplatňovaní zásady doplnkovosti; vyjadruje 

poľutovanie, že finančné alokácie zo 

štrukturálnych a investičných fondov môžu 

viesť k zníženiu národných výdavkov 

v tých regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, 

trvá však na tom, že musia dopĺňať 

vnútroštátne verejné výdavky; zároveň 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili, že investície do výskumu 

a vývoja sa nebudú počítať ako investície 

súvisiace s cieľmi týkajúcimi sa stavu 

zadlženia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   316 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby hľadali riešenie pre nedostatky 

v oblasti výskumu, ktorým čelia 

konvergenčné regióny v niektorých 

členských štátoch pri uplatňovaní zásady 

doplnkovosti; vyjadruje poľutovanie, že 

finančné alokácie zo štrukturálnych 

a investičných fondov môžu viesť 

k zníženiu národných výdavkov v tých 

regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, trvá 

však na tom, že musia dopĺňať vnútroštátne 

verejné výdavky; zároveň vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby zabezpečili, že 

investície do výskumu a vývoja sa nebudú 

počítať ako investície súvisiace s cieľmi 

týkajúcimi sa stavu zadlženia; 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby hľadali riešenie pre nedostatky 

v oblasti výskumu, ktorým čelia 

konvergenčné regióny v niektorých 

členských štátoch pri uplatňovaní zásady 

doplnkovosti; vyjadruje poľutovanie, že 

finančné alokácie zo štrukturálnych 

a investičných fondov môžu viesť 

k zníženiu národných výdavkov v oblasti 

výskumu a vývoja v tých regiónoch, 

v ktorých sa uplatňujú, trvá však na tom, že 

musia dopĺňať vnútroštátne verejné 

výdavky; zároveň vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby zabezpečili, že 

programy v oblasti výskumu a inovácií sa 

budú považovať skôr za investície než len 

za číre programy financovania; 

Or. en 



 

PE602.917v01-00 70/103 AM\1122622SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh   317 

Nicolas Bay 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby hľadali riešenie pre nedostatky 

v oblasti výskumu, ktorým čelia 

konvergenčné regióny v niektorých 

členských štátoch pri uplatňovaní zásady 

doplnkovosti; vyjadruje poľutovanie, že 

finančné alokácie zo štrukturálnych 

a investičných fondov môžu viesť 

k zníženiu národných výdavkov v tých 

regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, trvá 

však na tom, že musia dopĺňať vnútroštátne 

verejné výdavky; zároveň vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby zabezpečili, že 

investície do výskumu a vývoja sa nebudú 

počítať ako investície súvisiace s cieľmi 

týkajúcimi sa stavu zadlženia; 

29. vyzýva členské štáty, aby hľadali 

riešenie pre nedostatky v oblasti výskumu, 

ktorým čelia konvergenčné regióny 

v niektorých členských štátoch pri 

uplatňovaní zásady doplnkovosti; vyjadruje 

poľutovanie, že finančné alokácie zo 

štrukturálnych a investičných fondov môžu 

viesť k zníženiu národných výdavkov 

v tých regiónoch, v ktorých sa uplatňujú, 

trvá však na tom, že musia dopĺňať 

vnútroštátne verejné výdavky; zároveň 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili, že investície do výskumu 

a vývoja sa nebudú počítať ako investície 

súvisiace s cieľmi týkajúcimi sa stavu 

zadlženia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   318 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa 

zabránilo úniku mozgov, a na 

vypúšťa sa 
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excelentnosť projektov, ktoré majú mať 

prioritu pred excelentnosťou „elitných“ 

centier; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   319 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa 

zabránilo úniku mozgov, a na 

excelentnosť projektov, ktoré majú mať 

prioritu pred excelentnosťou „elitných“ 

centier; 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   320 

Henna Virkkunen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa 

zabránilo úniku mozgov, a na 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

požaduje, aby sa excelentnosť stala 

prioritou, a vyzýva na vytvorenie lepších 

príležitostí na včasné výmeny výskumných 
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excelentnosť projektov, ktoré majú mať 

prioritu pred excelentnosťou „elitných“ 

centier; 

pracovníkov a na spoluprácu na 

projektoch; 

Or. fi 

 

Pozmeňujúci návrh   321 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa 

zabránilo úniku mozgov, a na 

excelentnosť projektov, ktoré majú mať 

prioritu pred excelentnosťou „elitných“ 

centier; 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na excelentnosť projektov, ktoré 

majú mať prioritu pred excelentnosťou 

„elitných“ centier; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   322 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa zabránilo 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa zabránilo 
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úniku mozgov, a na excelentnosť 

projektov, ktoré majú mať prioritu pred 

excelentnosťou „elitných“ centier; 

úniku mozgov, alebo obmedzenia miezd 

západných akademických pracovníkov, 

ktorí sa zúčastňujú na projektoch 

v členských štátoch s nižšími príjmami, 

s cieľom umožniť týmto krajinám, aby 

profitovali z prílevu mozgov, a požaduje 

excelentnosť projektov, ktoré majú mať 

prioritu pred excelentnosťou „elitných“ 

centier, keďže projekty by si mali 

konkurovať na základe svojho obsahu, 

a nie mena žiadateľa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   323 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa zabránilo 

úniku mozgov, a na excelentnosť 

projektov, ktoré majú mať prioritu pred 

excelentnosťou „elitných“ centier; 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru, ako 

aj doplnkovosť medzi Európskym 

výskumným a inovačným priestorom 

a európskym priestorom vysokoškolského 

vzdelávania a posilnenie programu 

ERASMUS+ a Európskej rady pre 

výskum; vyzýva na politiky, ktoré 

odstránia prekážky, ako sú nízke mzdy, 

ktorým čelia východné a južné krajiny, aby 

sa zabránilo úniku mozgov, a na 

excelentnosť projektov, ktoré majú mať 

prioritu pred excelentnosťou „elitných“ 

centier; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   324 

Patrizia Toia 
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Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa zabránilo 

úniku mozgov, a na excelentnosť 

projektov, ktoré majú mať prioritu pred 

excelentnosťou „elitných“ centier; 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti, príležitosť 

využívať existujúce medzivládne 

výskumné organizácie pôsobiace v Európe 
a význam pokračovania v rozvoji 

Európskeho výskumného a inovačného 

priestoru; vyzýva na politiky, ktoré 

odstránia prekážky, ako sú nízke mzdy, 

ktorým čelia východné a južné krajiny, aby 

sa zabránilo úniku mozgov, a na 

excelentnosť projektov, ktoré majú mať 

prioritu pred excelentnosťou „elitných“ 

centier; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   325 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa zabránilo 

úniku mozgov, a na excelentnosť 

projektov, ktoré majú mať prioritu pred 

excelentnosťou „elitných“ centier; 

30. zdôrazňuje potrebu väčšej 

súčinnosti so štrukturálnymi fondmi a 

nových centier a regiónov väčšej 

excelentnosti a význam pokračovania 

v rozvoji Európskeho výskumného 

a inovačného priestoru; vyzýva na politiky, 

ktoré odstránia prekážky, ako sú nízke 

mzdy, ktorým čelia východné a južné 

krajiny, aby sa zabránilo úniku mozgov, 

a na excelentnosť projektov, ktoré majú 

mať prioritu pred excelentnosťou 

popredných vedeckých centier; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   326 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva na politiky, ktoré odstránia 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa zabránilo 

úniku mozgov, a na excelentnosť 

projektov, ktoré majú mať prioritu pred 

excelentnosťou „elitných“ centier; 

30. zdôrazňuje potrebu nových centier 

a regiónov väčšej excelentnosti a význam 

pokračovania v rozvoji Európskeho 

výskumného a inovačného priestoru; 

vyzýva členské štáty, aby odstránili 

prekážky, ako sú nízke mzdy, ktorým čelia 

východné a južné krajiny, aby sa zabránilo 

úniku mozgov, a požaduje excelentnosť 

projektov, ktoré majú mať prioritu pred 

excelentnosťou „elitných“ centier; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   327 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. zdôrazňuje potrebu 

vysokokvalitného porovnávacieho 

výskumu základných spoločenských 

a politických otázok týkajúcich sa Európy 

s cieľom zachovať jej vysokú úroveň 

hospodárskeho a spoločenského rozvoja, 

právnych predpisov, slobôd a blahobytu, 

ktoré vo vzájomnej kombinácii prispievajú 

k jej pridanej hodnote a identite; požaduje 

jednoznačný výskumný program s veľkým 

vplyvom na politiky, ktorý sa bude týkať 

budúcnosti európskych demokracií 

a spoločností vrátane základných otázok, 

ako je demokracia, spravodlivosť, rast 

a zamestnanosť, terorizmus, nerovnosti 

a chudoba, migrácia, sociálne modely, 
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starnutie, mládež, politiky v oblasti 

kultúry a úloha Európy vo svete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   328 

Edouard Martin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. zdôrazňuje potrebu 

vysokokvalitného porovnávacieho 

výskumu základných spoločenských 

a politických otázok týkajúcich sa Európy 

s cieľom zachovať jej vysokú úroveň 

hospodárskeho a spoločenského rozvoja, 

právnych predpisov, slobôd a blahobytu, 

ktoré vo vzájomnej kombinácii prispievajú 

k jej pridanej hodnote a identite; požaduje 

jednoznačný výskumný program s veľkým 

vplyvom na politiky, ktorý sa bude týkať 

budúcnosti európskych demokracií 

a spoločností vrátane základných otázok, 

ako je demokracia, spravodlivosť, rast 

a zamestnanosť, terorizmus, nerovnosti 

a chudoba, migrácia, sociálne modely, 

starnutie, mládež, politiky v oblasti 

kultúry a úloha Európy vo svete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   329 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. zdôrazňuje, že sa od kľúčových 

technológií na základe ich 
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medzioodvetvového potenciálu očakáva, 

že budú mať zásadný význam pre 

konkurencieschopnosť EÚ; zdôrazňuje, 

že skupina na vysokej úrovni pre kľúčové 

technológie, ktorú zriadila Komisia, 

uviedla do činnosti proces, najmä v oblasti 

mikroelektroniky, informačných 

a komunikačných technológií, nových 

materiálov, fotoniky a biotechnológie, 

ktorý prinesie ovocie v budúcnosti; 

očakáva, že budúci rámcový program 

náležite zohľadní kľúčové technológie; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   330 

Gesine Meissner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. zdôrazňuje význam morského 

a námorného výskumu na využitie 

potenciálu morí a oceánov pri stimulácii 

priemyslu, ochrane životného prostredia 

a prispôsobení zmene klímy; v tejto 

súvislosti víta rastúce uznanie „modrého 

rastu“ ako hnacej sily európskeho 

hospodárstva, inovácie a rastu; vyzýva 

Komisiu, aby v nasledujúcom rámcovom 

programe uznala „misiu Oceány“ ako 

samostatnú časť s vyčleneným rozpočtom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   331 

Henna Virkkunen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. poznamenáva, že akcie Marie 

Sklodowska-Curie sú zdrojom 

financovania, ktorý je u výskumných 

pracovníkov dobre známy a ktorý 

podporuje mobilitu výskumných 

pracovníkov a rozvoj mladých 

výskumných pracovníkov; domnieva sa, že 

v záujme kontinuity by v rámci deviateho 

rámcového programu bolo vhodné 

naďalej financovať akcie Marie 

Sklodowska-Curie; 

Or. fi 

 

Pozmeňujúci návrh   332 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30b. zdôrazňuje potrebu 

vysokokvalitného porovnávacieho 

výskumu základných spoločenských 

a politických otázok týkajúcich sa Európy 

s cieľom zachovať jej vysokú úroveň 

hospodárskeho a spoločenského rozvoja, 

právnych predpisov, slobôd a blahobytu, 

ktoré vo vzájomnej kombinácii prispievajú 

k jej pridanej hodnote a identite; požaduje 

jednoznačný výskumný program s veľkým 

vplyvom na politiky, ktorý sa bude týkať 

budúcnosti európskych demokracií 

a spoločností vrátane základných otázok, 

ako je demokracia, spravodlivosť, rast 

a zamestnanosť, terorizmus, nerovnosti 

a chudoba, migrácia, sociálne modely, 

starnutie, mládež, politiky v oblasti 

kultúry a úloha Európy vo svete; vyzýva 

Komisiu, aby zhodnotila sociálny vplyv 

spoločenských a humanitných vied 
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z iných odborov, napríklad z technických 

odborov1a; 

 _________________ 

 1a Pozri príklad podniku Clarity, 

spoločnosti, ktorej poslaním je 

maximalizovať sociálny vplyv a znížiť 

nerovnosť s použitím riešení založených 

na algoritmoch veľkých dát a umelej 

inteligencie.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   333 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti 

priemyslu prostredníctvom rozlišovania 

medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa 

sektormi, čo väčším alebo vyspelejším 

odvetviam umožní zúčastňovať sa na 

projektoch skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; 

31. chápe, že zámerom rámcového 

programu je stimulovať zvýšenie 

výdavkov priemyslu na výskum a vývoj; 

kritizuje skutočnosť, že priemyselné 

odvetvia nezvýšili svoj podiel výdavkov na 

výskum a vývoj; vyzýva Komisiu, aby 

posúdila úspech súčasných spoločných 

technologických iniciatív a zvážila rozsah 

ich zlepšení; domnieva sa, že v každom 

prípade môžu byť spoločné technologické 

iniciatívy vhodným nástrojom na 

zvládnutie javu „údolia smrti“ v oblasti 

kľúčových technológií, a zdôrazňuje, že 

treba pokračovať v úspešných spoločných 

technologických iniciatívach a v ich 

ďalšom rozvoji; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu primeraných pravidiel 

financovania, a to najmä pre univerzity 

a výskumné orgány; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   334 
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Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti 

priemyslu prostredníctvom rozlišovania 

medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa 

sektormi, čo väčším alebo vyspelejším 

odvetviam umožní zúčastňovať sa na 

projektoch skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   335 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch 

skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; 

31. víta skutočnosť, že investície 

priemyslu do výskumu a vývoja 

predstavujú dve tretiny z celkového 

výskumu v EÚ; so zreteľom na celkovo 

obmedzené zdroje na verejné výdavky na 

výskum a vývoj vyzýva na podporu 

konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom pružných nástrojov, ako 

sú verejno-súkromné partnerstvá 

a spoločné technologické iniciatívy; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   336 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti 

priemyslu prostredníctvom rozlišovania 

medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa 

sektormi, čo väčším alebo vyspelejším 

odvetviam umožní zúčastňovať sa na 

projektoch skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; vyzýva Komisiu, aby 

konala ako sprostredkovateľ s cieľom 

umožniť sektorom zúčastňovať sa na 

projektoch skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; vyzýva Komisiu, 

aby vykonala posúdenie vplyvu nižšej 

miery financovania na súkromných 

partnerov v druhom a treťom pilieri 

rámcového programu s cieľom 

financovať viac projektov s rovnakým 

rozpočtom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   337 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch 

skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; 

31. víta skutočnosť, že investície 

priemyslu do výskumu a vývoja 

predstavujú dve tretiny celkového 

výskumu v EÚ; so zreteľom na celkovo 

obmedzené zdroje na verejné výdavky na 

výskum a vývoj vyzýva na podporu 

konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom pružných nástrojov, ktoré 

sa najlepšie prispôsobia špecifickým 

podmienkam každého sektora; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   338 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch 

skôr na vlastné náklady alebo 
prostredníctvom úverov; 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom podpory inovácie procesu 

a výrobkov vo vyspelých a rozvíjajúcich sa 

sektoroch s cieľom vytvoriť nové trhové 

príležitosti, najmä v rámci sietí 

spoločností rôznych veľkostí, 
prostredníctvom grantov alebo úverov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   339 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch 

31. so zreteľom na celkovo obmedzené 

zdroje na verejné výdavky na výskum 

a vývoj vyzýva na podporu 

konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom nástrojov prispôsobených 

špecifickým podmienkam každého sektora 

tak, aby mali čo najväčší vplyv; vyzýva 

Komisiu, aby monitorovala nepeňažné 

príspevky s cieľom zabezpečiť, aby 

investície boli novými investíciami; 
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skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   340 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch skôr 

na vlastné náklady alebo prostredníctvom 

úverov; 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; vyzýva preto 

Komisiu a členské štáty, aby naďalej 

podporovali súkromné investície, ktoré 

musia dopĺňať verejné investície do 

výskumu a vývoja, a nie ich nahrádzať; so 

zreteľom na celkovo obmedzené zdroje na 

verejné výdavky na výskum a vývoj 

požaduje väčšie zapojenie súkromného 

sektora do výdavkov na výskum a vývoj 

a do otvoreného prístupu a vedy 

otvorených údajov alebo vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch skôr 

na vlastné náklady alebo prostredníctvom 

úverov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   341 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch skôr 

na vlastné náklady alebo prostredníctvom 

úverov; 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch skôr 

na vlastné náklady alebo prostredníctvom 

úverov v porovnaní so začínajúcimi 

podnikmi a MSP; konštatuje však, že 

medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa 

sektormi by sa malo rozlišovať takým 

spôsobom, aby to neviedlo k zvýšeniu 

administratívnej záťaže; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   342 

Martina Werner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch skôr 

na vlastné náklady alebo prostredníctvom 

úverov; 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch skôr 

na vlastné náklady alebo prostredníctvom 

úverov; požaduje väčšiu flexibilitu 

spoločných technologických iniciatív, aby 

sa na základe zjednodušenia, väčšej 

transparentnosti a prehľadnosti uľahčila 

najmä účasť MSP; 
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Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   343 

Krystyna Łybacka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. poznamenáva, že nedošlo 

k výraznému zvýšeniu investícií priemyslu 

do výskumu a vývoja; so zreteľom na 

celkovo obmedzené zdroje na verejné 

výdavky na výskum a vývoj vyzýva na 

podporu konkurencieschopnosti priemyslu 

prostredníctvom rozlišovania medzi 

vyspelými a rozvíjajúcimi sa sektormi, čo 

väčším alebo vyspelejším odvetviam 

umožní zúčastňovať sa na projektoch skôr 

na vlastné náklady alebo prostredníctvom 

úverov; 

31. zdôrazňuje potrebu 

pretrvávajúceho financovania výskumu, 

vývoja a inovácií na úrovni, ktorá nie je 

nižšia ako súčasná úroveň; poznamenáva, 

že nedošlo k výraznému zvýšeniu investícií 

priemyslu do výskumu a vývoja; so 

zreteľom na celkovo obmedzené zdroje na 

verejné výdavky na výskum a vývoj 

vyzýva na podporu konkurencieschopnosti 

priemyslu prostredníctvom rozlišovania 

medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa 

sektormi, čo väčším alebo vyspelejším 

odvetviam umožní zúčastňovať sa na 

projektoch skôr na vlastné náklady alebo 

prostredníctvom úverov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   344 

Hermann Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. zdôrazňuje, že je potrebné využiť 

existujúci potenciál na zjednodušenie 

rámcového programu s cieľom zvýšiť 

jeho atraktívnosť a mieru prijatia; v tejto 

súvislosti navrhuje, aby výskumné orgány 

a podniky mali možnosť uplatňovať svoje 

overené praktiky účtovania alebo 

vnútroštátne uznané postupy účtovania, 

a to najmä v oblastiach poplatkov 
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vyplývajúcich z interného poskytovania 

služieb, nákladov na zamestnancov 

a odpisovania zariadení; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   345 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. poukazuje na ťažkosti 

a neúčinnosť spojené s financovaním 

vývoja výrobkov, normalizácie 

a komercializácie prostredníctvom 

verejných výskumných programov; 

domnieva sa preto, že tento výskum by 

v zásade nemal patriť do rozsahu 

pôsobnosti deviateho rámcového 

programu, aby sa zachovalo intenzívne 

zameranie na excelentný výskum 

a zabezpečilo sa účinné využívanie 

finančných prostriedkov EÚ v oblasti 

výskumu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   346 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. domnieva sa, že hlavným cieľom 

výskumu a vývoja sú lepšie životné 

podmienky ľudí; vyzýva Komisiu, aby 

v deviatom rámcovom programe venovala 

pozornosť všetkým rozmerom 
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udržateľného rozvoja, a to najmä 

ľudského rozvoja a vplyvu na spoločnosť, 

ako prierezovým otázkam s konkrétnymi 

cieľmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   347 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. žiada Komisiu, aby zvážila 

možnosť účasti na deviatom rámcovom 

programe pre medzinárodné výskumné 

organizácie so sídlom v EÚ, čo by 

posilnilo vedecký dialóg vo výskumnom 

prostredí miestnych spoločenstiev;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   348 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. v súvislosti s narastajúcim 

rasizmom a antisemitizmom v Európe 

požaduje konsolidáciu európskej 

výskumnej infraštruktúry v oblasti 

holokaustu (EHRI); 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   349 
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby naďalej pokračovali v úspešných 

inovačných partnerstvách v oblasti 

výskumu a vývoja s významným vplyvom 

na spoločnosť, ako je Partnerstvo 

európskych a rozvojových krajín v oblasti 

klinického skúšania (EDCTP), a súčasne 

sa uistili, že je v súvislosti s týmito 

investíciami dostatočne chránený verejný 

záujem a že výsledky verejne 

financovaného výskumu maximalizujú 

prínos pre verejnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   350 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31b. vyzýva Komisiu, aby zvýšila 

financovanie kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu v rámci programu Horizont 

2020 a vytvorila súčinnosť medzi týmto 

programom a programom Kreatívna 

Európa1a; 

 _________________ 

 1a Pozri správu o súdržnej politike EÚ 

v oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu (2016/2072(INI))  

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh   351 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; 

nabáda členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť 

rodového hľadiska ako čiastkového 

kritéria vo fáze hodnotenia; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   352 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

vypúšťa sa 
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v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; 

nabáda členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť 

rodového hľadiska ako čiastkového 

kritéria vo fáze hodnotenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   353 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; 

zdôrazňuje, že veda, ako všetky disciplíny 

života, sa nemôže považovať za neutrálnu, 

keďže postoj spoločnosti a účinok vedy na 

mužské pohlavie a ženské pohlavie môžu 

byť rozdielne, čo znamená rozmanitosť 

a bohatstvo; požaduje preto záruku účasti 

žien na deviatom rámcovom programe 

a dosiahnutie cieľa ich účasti medzi 

hodnotiteľmi na úrovni minimálne 40 %; 

požaduje aj podporu rodovej rovnosti pri 
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koordinácii a riadení projektov 

a vypracovanie objektívnej štúdie o 

prekážkach alebo ťažkostiach, ktoré môžu 

podmieňovať nedostatočné zastúpenie 

žien v programe, s cieľom zaviesť 

v deviatom rámcovom programe 

nevyhnutné nápravné opatrenia; vyzýva 

Komisiu, aby analyzovala rodové 

hľadisko vo všetkých výskumných 

projektoch rámcového programu 

a identifikovala jeho účinky na ženy, 

pričom do analýzy vedeckých výsledkov sa 

musí zaviesť rozčlenenie údajov; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   354 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

32. poukazuje na zmiešaný súbor 

výsledkov dosiahnutých zameraním 

programu Horizont 2020 na rodovú 

rovnosť, keďže jediným cieľom, ktorý sa 

podarilo dosiahnuť, je podiel žien 

v poradných skupinách, zatiaľ čo podiel 

žien v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov zostáva 

pod cieľovými úrovňami; nabáda členské 

štáty, aby vytvorili rodovo neutrálne 

právne a politické prostredie a aby poskytli 

podnety na dosiahnutie zmeny, a vyzýva 

Komisiu, aby naďalej presadzovala rodovú 
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a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

rovnosť a jej zahrnutie do deviateho 

rámcového programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   355 

Clare Moody 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; vyzýva Komisiu, aby 

uvažovala o grantoch určených pre 

výskumné pracovníčky a vedkyne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   356 
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Jeppe Kofod 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   357 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 
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a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   358 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   359 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   360 

Rolandas Paksas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 
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dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu; 

Or. lt 

 

Pozmeňujúci návrh   361 

Henna Virkkunen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov, a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu a aby zvážila možnosť rodového 

hľadiska ako čiastkového kritéria vo fáze 

hodnotenia; 

32. vyjadruje poľutovanie nad 

zmiešaným súborom výsledkov 

dosiahnutých zameraním programu 

Horizont 2020 na rodovú rovnosť, keďže 

jediným cieľom, ktorý sa podarilo 

dosiahnuť, je podiel žien v poradných 

skupinách, zatiaľ čo podiel žien 

v hodnotiacich komisiách projektov 

a medzi koordinátormi projektov a rodový 

rozmer v obsahu výskumu a inovácií 

zostávajú pod cieľovými úrovňami; nabáda 

členské štáty, aby vytvorili rodovo 

pozitívne právne a politické prostredie 

a aby poskytli podnety na dosiahnutie 

zmeny, a vyzýva Komisiu, aby naďalej 

presadzovala rodovú rovnosť a jej 

zahrnutie do deviateho rámcového 

programu v záujme dosiahnutia cieľových 

úrovní; 



 

AM\1122622SK.docx 97/103 PE602.917v01-00 

 SK 

Or. fi 

 

Pozmeňujúci návrh   362 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. domnieva sa, že zdravotníctvo 

v koordinácii so sociálnymi politikami 

predstavuje rozhodujúci prvok budúceho 

európskeho sociálneho piliera, ktorý je 

potrebný na dosiahnutie „viac Európy“ 

prostredníctvom väčšej sociálnej 

súdržnosti a v súlade so záväzkom 

predsedu Komisie, ktorý prijal vo svojom 

inauguračnom prejave, čo si vyžaduje 

globálnu víziu, ktorá umožní čeliť výzvam 

udržateľnosti vyplývajúcim 

z demografických zmien, nárastu 

chronických chorôb a potreby, aby 

verejné zdravie zohrávalo kľúčovú úlohu 

v kontexte definovanom ako Jedno 

zdravie, v ktorom rozhodujúcu úlohu 

zohrávajú životné prostredie, 

neznečisťujúca doprava a udržateľné 

poľnohospodárstvo ; konštatuje, že je 

preto potrebný integrovaný 

a koordinovaný program v oblasti zdravia, 

ktorý povedie k posilneniu výzvy 1 

v sociálnom pilieri;  

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   363 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 32a. zdôrazňuje potrebu zahrnúť do 

procesu posudzovania inovácií v rámci 

piliera spoločenských výziev hľadisko 

koncových používateľov s cieľom 

identifikovať a podporovať inovácie 

s najväčším potenciálom na riešenie 

týchto spoločenských výziev; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   364 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. vyzýva Komisiu, aby naďalej 

znižovala administratívnu záťaž pre 

žiadateľov s cieľom zaistiť otvorenejší 

výskumný program; vyzýva Komisiu, aby 

založila systém auditu na dôvere 

a uznávala vnútroštátne certifikované 

pravidlá auditu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   365 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32b. zdôrazňuje, že poľnohospodárstvo 

predstavuje jednu z hlavných politík EÚ 

v oblasti hospodárstva a súdržnosti; 

konštatuje, že nečelí len výzvam týkajúcim 

sa konkurencieschopnosti 

v globalizovanom svete, ale musí byť aj 

udržateľné vzhľadom na životné 

prostredie a zdravie; na tento účel preto 
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požaduje jasné zameranie na výskum 

spolu s konkrétnou podporou inovácií 

MSP v sektore v budúcom deviatom 

rámcovom programe;  

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   366 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32b. vyzýva Komisiu, aby zverejnila 

správnu kombináciu medzi otvorenými 

a opisnejšími výzvami vedúcu k návrhom 

projektov s prelomovými a prevratnými 

návrhmi pri súčasnom riešení 

najnaliehavejších konkrétnych 

spoločenských výziev; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   367 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. poznamenáva, že v budúcom 

rámcovom programe sa bude musieť vziať 

do úvahy vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z EÚ; poznamenáva, že 

výskum a vývoj majú prínos z jasných 

a stabilných dlhodobých rámcov a že 

Spojené kráľovstvo má vedúce postavenie 

v oblasti vedy; vyjadruje želanie, aby siete 

a spolupráca so subjektmi v Spojenom 

33. poznamenáva, že v deviatom 

rámcovom programe treba zohľadniť 

dôsledky brexitu, a vyzýva Komisiu, aby 

poskytla riešenia, ktoré zabránia tomu, 

aby EÚ prišla o vedecké výsledky získané 

v programe Horizont 2020 a o projekty 

deviateho rámcového programu; vyjadruje 

želanie, aby siete a spolupráca so subjektmi 

v Spojenom kráľovstve pokračovali a aby 
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kráľovstve pokračovali a aby sa urýchlene 

našli stabilné a uspokojivé riešenia; 

sa urýchlene našli stabilné a uspokojivé 

riešenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   368 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. poznamenáva, že v budúcom 

rámcovom programe sa bude musieť vziať 

do úvahy vystúpenie Spojeného kráľovstva 

z EÚ; poznamenáva, že výskum a vývoj 

majú prínos z jasných a stabilných 

dlhodobých rámcov a že Spojené 

kráľovstvo má vedúce postavenie v oblasti 

vedy; vyjadruje želanie, aby siete 

a spolupráca so subjektmi v Spojenom 

kráľovstve pokračovali a aby sa urýchlene 

našli stabilné a uspokojivé riešenia; 

33. poznamenáva, že budúci rámcový 

program bude mať rozhodujúci význam 

pre hospodársku konkurencieschopnosť 

EÚ a pre jej spoločenský pokrok; 

poznamenáva, že v budúcom rámcovom 

programe sa bude musieť vziať do úvahy 

vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ; 

poznamenáva, že výskum a vývoj majú 

prínos z jasných a stabilných dlhodobých 

rámcov a že Spojené kráľovstvo má vedúce 

postavenie v oblasti vedy; vyjadruje 

želanie, aby siete a spolupráca so subjektmi 

v Spojenom kráľovstve pokračovali a aby 

sa urýchlene našli stabilné a uspokojivé 

riešenia, pričom sa zohľadní skutočnosť, 

že po vystúpení sa Spojené kráľovstvo 

stane treťou krajinou a na jeho účasť sa 

budú vzťahovať podmienky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   369 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. poznamenáva, že v budúcom 

rámcovom programe sa bude musieť vziať 

33. poznamenáva, že v budúcom 

rámcovom programe sa bude musieť vziať 
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do úvahy vystúpenie Spojeného kráľovstva 

z EÚ; poznamenáva, že výskum a vývoj 

majú prínos z jasných a stabilných 

dlhodobých rámcov a že Spojené 

kráľovstvo má vedúce postavenie v oblasti 

vedy; vyjadruje želanie, aby siete 

a spolupráca so subjektmi v Spojenom 

kráľovstve pokračovali a aby sa urýchlene 

našli stabilné a uspokojivé riešenia; 

do úvahy vystúpenie Spojeného kráľovstva 

z EÚ; poznamenáva, že výskum a vývoj 

majú prínos z jasných a stabilných 

dlhodobých rámcov a že Spojené 

kráľovstvo má vedúce postavenie v oblasti 

vedy; vyjadruje želanie, aby siete 

a spolupráca so subjektmi v Spojenom 

kráľovstve pokračovali a aby sa urýchlene 

našli stabilné a uspokojivé riešenia; navyše 

zdôrazňuje potrebu usilovať sa o čo 

najužšiu spoluprácu medzi Spojeným 

kráľovstvom a EÚ v oblasti výskumu, a to 

najmä vzhľadom na nadchádzajúci 

rámcový program;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   370 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 

aby opatrenia a financovanie budúceho 

deviateho rámcového programu boli 

v súlade so základnými právami 

a zásadami, ktoré sú uznané najmä 

v Charte základných práv Európskej únie; 

tieto opatrenia by mali byť v súlade so 

všetkými právnymi záväzkami vrátane 

medzinárodného práva, a najmä so 

záväzkom EÚ neuznať situáciu 

spôsobenú vážnym porušením absolútnej 

normy medzinárodného práva za zákonnú 

a neposkytnúť pomoc alebo podporu na 

zachovanie tejto situácie na základe 

príslušných rozhodnutí Komisie, ako aj 

s etickými zásadami, ktoré zahŕňajú 

zabránenie akémukoľvek porušeniu 

integrity výskumu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   371 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33a. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 

dodatočné finančné prostriedky pre pilier 

excelentnej vedy a Európsku radu pre 

výskum (ERC), aby sa excelentný výskum 

stal riadiacou zásadou deviateho 

rámcového programu; zároveň 

zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 

výskum a inovácie v celej Únii, aby sa 

vyrovnali rozdiely medzi regiónmi; v tejto 

súvislosti sa domnieva, že európske 

štrukturálne a investičné fondy by na 

základe zásady financovania mohli 

prispieť k vysokej kvalite výskumu, 

platforiem a infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   372 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 33b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 

aby postupy hodnotenia projektov 

z etického aj odborného hľadiska, ktoré 

sú plánované pre budúci deviaty rámcový 

program, boli transparentné 

a participatívne a aby boli založené na 

medzinárodnom práve a Charte 

základných práv Európskej únie; externí 

hodnotitelia projektov deviateho 

rámcového programu musia byť navyše 

menovaní nezávisle, teda nie účastníkmi 
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projektu, ale externým orgánom a po 

konzultácii s Európskym parlamentom 

a občianskou spoločnosťou;  

Or. en 

 


