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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme aims at bringing 
together into a common framework existing specific Community support programmes and 
relevant parts of other Community programmes in fields critical to boosting European 
productivity, innovation capacity and sustainable growth, while addressing complementary 
environmental concerns.

Your draftsman welcomes this initiative to bring greater coherence and synergy between the 
relevant Community programmes and instruments.  

The Framework Programme is to run from 2007 until 2013 with a budget of EUR 4,21 billion.
It will comprise 3 sub-programmes:

• the Entrepreneurship and Innovation Programme,
• the ICT (information and communication technology) Policy Support Programme,
• the Intelligent Energy - Europe Programme.

Your draftsman recognises the important role played by the SMEs in the EU economy.
Therefore, he welcomes the fact that SMEs are at the core of the new Programme and 
strategy.

The specific programmes and instruments should facilitate adjustment of companies to 
structural change, encourage a favourable for entrepreneurship and enterprise cooperation, 
with particular attention to SMEs, and foster better exploitation of the innovative potential of 
enterprises.

The Community must also equip itself with a sound analytical basis to support policy making 
in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors.
Such a basis should add value to the information available at national level in these fields.

The Community should provide for the common development of competitiveness strategies 
for industrial and service sectors. The Community should also promote best practices in 
relation to an entrepreneurial environment and culture, including corporate social 
responsibility and equal gender opportunity, and to promote the emergence of young 
entrepreneurs.

The Entrepreneurship and Innovation programme should respond to the changing financing 
needs of SMEs, including the need for proximity financing and their adaptation to the new 
financial environment whilst avoiding market distortions.

Your draftsperson has suggested some amendments to the Commission proposal, mainly 
introducing employment and social policy elements.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor začlenil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) S cieľom prispieť k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity 
v Spoločenstve, vývoju spoločnosti 
založenej na poznatkoch a trvalo 
udržateľnom rozvoji založenom na 
vyváženom hospodárskom raste, by sa mal 
zriadiť Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inováciu (ďalej len 
„rámcový program“).

(2) S cieľom prispieť k zvýšeniu
konkurencieschopnosti na účely 
dosiahnutia lisabonského cieľa plnej 
zamestnanosti a inovačnej kapacity v 
Spoločenstve, čo prispeje k sociálnemu
pokroku a súdržnosti, vývoju spoločnosti 
založenej na poznatkoch a trvalo 
udržateľnom rozvoji založenom na 
vyváženom hospodárskom raste, by sa mal 
zriadiť Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inováciu (ďalej len 
„rámcový program“).

Odôvodnenie

If competitiveness and innovation need to be promoted in the Community, it is precisely 
because the final beneficiaries of positive results will be European Union citizens themselves, 
in particular workers. The final objective therefore of the actions introduced by the 
framework programme in question is to achieve full employment, as provided for by the 
Lisbon Strategy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) Je to v súlade s oznámením Komisie 
jarnému zasadnutiu Európskej rady pod 
názvom „Spoločne pracujeme na 
hospodárskom raste a zamestnanosti - nový 
začiatok lisabonskej stratégie“, ktoré vyzýva 
k činnostiam zabezpečujúcim rast a 
konkurencieschopnosť a tvoriacu z Európy 
atraktívnejšie miesto na investovanie a 

(3) Je to v súlade s oznámením Komisie 
jarnému zasadnutiu Európskej rady pod 
názvom „Spoločne pracujeme na 
hospodárskom raste a zamestnanosti - nový 
začiatok lisabonskej stratégie“, ktoré vyzýva 
k činnostiam zabezpečujúcim vyvážený 
hospodársky rast a konkurencieschopnosť a 
vytvorí z Európy atraktívnejšie miesto na 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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prácu, pamätajúc, že podnikateľská aktivita 
musí byť podnecovaná, dostatočný rizikový 
kapitál zložený na založenie podnikov a 
pevná európska priemyselná základňa trvalo 
udržateľná súčasne v inovácii a 
predovšetkým v ekologickej inovácii, čo je 
inovácia týkajúca sa alebo využívajúca sa v 
environmentálnych technológiách, 
pochopenie informačných a komunikačných 
technológií (IKT) a trvalo udržateľné 
využívanie zdrojov by sa mali podporovať. 
Kým konkurencieschopnosť je do veľkej 
miery motivovaná živým obchodom, ktorý 
sa uskutočňuje na otvorených a 
konkurencieschopných trhoch a je 
podporovaný správnymi rámcovými 
podmienkami, najmä regulatórnym rámcom 
prospešným pre inováciu, financovanie 
Spoločenstva zohráva úlohu v úverovej 
podpore a pri poskytovaní doplnkového 
financovania, aby vyrovnalo so situáciami 
zlyhania na trhu.

investovanie a prácu, pamätajúc, že je 
potrebné podnecovať podnikateľskú aktivitu, 
prilákať dostatočný rizikový kapitál na 
založenie podnikov, zvýšiť počet 
pracovných miest a zlepšiť ich kvalitu a 
zachovať pevnú európsku priemyselnú 
základňu a súčasne podporovať inováciu a 
predovšetkým ekologickú inováciu, čo je 
inovácia týkajúca sa alebo využívajúca sa v 
environmentálnych technológiách, 
zavádzanie informačných a komunikačných 
technológií (IKT) a trvalo udržateľné 
využívanie zdrojov. Kým 
konkurencieschopnosť je do veľkej miery 
motivovaná živým obchodom, ktorý sa 
uskutočňuje na otvorených a 
konkurencieschopných trhoch a je 
podporovaný správnymi rámcovými 
podmienkami, najmä regulačným rámcom 
prospešným pre inováciu, kvalifikovanou 
pracovnou silou a sociálnou súdržnosťou
Európy, financovanie Spoločenstva zohráva 
úlohu v úverovej podpore a pri poskytovaní 
doplnkového financovania, aby sa vyrovnalo 
so situáciami zlyhania na trhu.

Odôvodnenie

The creation of more businesses and a strengthening of the entrepreneurial spirit can and 
must contribute not only to developing jobs in the market, but also to improving existing ones.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

(10) Aby sa zabezpečilo, že limitované 
financovanie vyrovnalo so zlyhaniami trhu a 
vyhnúť sa narušeniam trhu, malo by byť 
financovanie z rámcového programu v 
súlade s pravidlami o štátnej pomoci 
Spoločenstva, sprievodnými nástrojmi a 
definíciou MSP priamo na mieste v 
Spoločenstve.

(10) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
financovanie obmedzilo na riešenie zlyhaní
trhu vrátane zlyhaní trhu práce a vyhnúť sa 

narušeniam trhu, čo môže okrem iného 
znamenať ďalší rast nezamestnanosti, 
malo by byť financovanie z rámcového 
programu v súlade s pravidlami o štátnej 
pomoci Spoločenstva, sprievodnými 
nástrojmi a definíciou MSP priamo na 
mieste v Spoločenstve.

Odôvodnenie

It is not only the functioning of the goods and financial market that is important, the labour 
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market is also important and also needs proper attention from the Community and its 
financial intervention where this is deemed necessary owing to particular difficulties.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 12

(12) Rámcový program a osobitné programy 
by sa mali pravidelne monitorovať a 
hodnotiť, aby sa povolili opakované úpravy.

(12) Rámcový program a osobitné programy 
by sa mali pravidelne monitorovať. Na tento 
účel by mala Komisia vypracovať výročnú 
správu o uskutočňovaní každého 
osobitného programu týkajúcu sa, z
hľadiska finančného, uskutočňovania, 
výsledkov a vplyvov. Rámcový program a 
osobitné programy by sa mali hodnotiť, aby
sa povolili opakované úpravy.

Odôvodnenie

This amendment aims at clarifying to a limited extent the way in which the programmes will 
be monitored and evaluated. The text of this recital is too vague.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 18

(18) Európsky investičný fond (EIF) je 
prostriedkom Spoločenstva na poskytovanie 
rizikového kapitálu a nástrojov záruky pre 
MSP. Prispieva k uskutočňovaniu cieľov 
Spoločenstva vrátane spoločnosti založenej 
na poznatkoch, inovácie, rastu, 
zamestnanosti a podpore podnikateľského 
ducha. EIF zabezpečuje požadovanú 
kontinuitu v riadení programov 
Spoločenstva a nadobudol v tomto ohľade 
rozsiahle skúsenosti. EIF spravovaním 
finančných prostriedkov Spoločenstva pre 
MSP v mene Komisie zvažuje dobré postupy 
samostatných hodnotení. EIF má odborné 
znalosti na podporu vzniknutých činností 
založených na verejno-súkromných 
partnerstvách začatých členskými štátmi s 
cieľom priniesť atraktívne vysokorizikové 
investičné toky z kapitálových trhov v 
prospech pre inovačné malé podniky.

(18) Európsky investičný fond (EIF) je 
prostriedkom Spoločenstva na poskytovanie 
rizikového kapitálu a nástrojov záruky pre 
MSP. Prispieva k uskutočňovaniu cieľov 
Spoločenstva vrátane spoločnosti založenej 
na poznatkoch, inovácie, rastu, 
zamestnanosti a podpore podnikateľského 
ducha. EIF zabezpečuje požadovanú 
kontinuitu v riadení programov 
Spoločenstva a nadobudol v tomto ohľade 
rozsiahle skúsenosti. Na základe nezávislých 
hodnotení sa za dobré riešenie považuje 
zveriť v mene Komisie spravovanie
finančných prostriedkov Spoločenstva EIF.
EIF má odborné znalosti potrebné na 
podporu vzniknutých činností založených na 
verejno-súkromných partnerstvách začatých 
členskými štátmi s cieľom priniesť 
atraktívne vysokorizikové investičné toky z 
kapitálových trhov v prospech inovačných 
malých podnikov a vytvoriť mikrofinančné 
prostriedky pre pružné formy podnikov 
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riadených ženami či rodinných podnikov, 
ktoré využívajú inovačné formy technológií.
Je potrebné zlepšiť viditeľnosť činností 
EIF, najmä vo vzťahu k MSP.

Odôvodnenie

EIF plays an important role in supporting SMEs, but there is still a lack of visibility of their 
actions amongst the principal interested parties, SMEs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 20

(20) Služby na podporu podnikania a 
inovácie zohrávajú významnú úlohu v 
zabezpečovaní prístupu MSP k informáciám 
týkajúcich sa fungovania a príležitostí 
vnútorného trhu tovaru a služieb, ako aj 
cezhraničného prenosu inovácie, poznatkov 
a technológie. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu 
v uľahčení prístupu MSP k informáciám o 
právnych predpisoch Spoločenstva, ktoré sa 
na nich uplatňujú a o budúcich právnych 
predpisoch, na ktoré sa môžu pripraviť a 
prispôsobiť z hľadiska nákladov. Vonkajšie 
hodnotenia zdôrazňujú, že horizontálna 
úloha v šírení podporných služieb 
európskeho obchodu by sa mala posilniť. To 
sa týka šírenia informácií o programoch 
Spoločenstva a podpory účasti MSP v 
takýchto programoch, najmä účasti MSP v 
rámcovom programe Spoločenstva pre 
výskum, technický rozvoj a demonštračné 
činnosti. Hodnotenia zdôrazňujú tiež 
dôležitosť uľahčenia interakcie medzi 
Komisiou a MSP.

(20) Služby na podporu podnikania a 
inovácie zohrávajú významnú úlohu v 
zabezpečovaní prístupu MSP k informáciám 
týkajúcich sa fungovania a príležitostí 
vnútorného trhu tovaru a služieb, ako aj v 
cezhraničnom prenose inovácie, poznatkov a 
technológie. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu v 
uľahčení prístupu MSP k informáciám o 
právnych predpisoch Spoločenstva, ktoré sa 
na ne uplatňujú, a o budúcich právnych 
predpisoch, najmä v pracovnoprávnej a 
sociálnej oblasti, na ktoré sa môžu pripraviť 
a ktorým sa môžu prispôsobiť nákladovo
efektívnym spôsobom. Vonkajšie hodnotenia 
zdôrazňujú, že horizontálna úloha v šírení 
služieb na podporu európskych podnikov by 
sa mala posilniť. To sa týka šírenia 
informácií o programoch Spoločenstva a 
podpory účasti MSP na takýchto 
programoch, najmä účasti MSP na
rámcovom programe Spoločenstva pre 
výskum, technický rozvoj a demonštračné 
činnosti. Hodnotenia zdôrazňujú tiež 
dôležitosť uľahčenia interakcie medzi 
Komisiou a MSP.

Odôvodnenie

Labour law and social legislation form an important part of legislation that can be 
burdensome for enterprises, especially SMEs. Therefore, the access to this (future) social 
legislation is of particular importance.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 21

(21) Spoločenstvo musí pripraviť spoľahlivý 
analytický základ na podporu politiky 
vykonávanej v oblastiach MSP, podnikania, 
inovácie a konkurencieschopnosti v 
priemyselných odvetviach. Takýto základ by 
mal zvýšiť hodnotu informácií dostupných v 
týchto oblastiach na vnútroštátnej úrovni. 
Spoločenstvo by malo poskytnúť pre
spoločný rozvoj stratégií 
konkurencieschopnosti pre odvetvia 
priemyslu a služieb a pre propagáciu 
najlepších postupov týkajúcich sa
podnikateľského prostredia a kultúry 
vrátane sociálnej zodpovednosti, rovnakých 
príležitostí pre obidve pohlavia a podpory 
vzniku mladých podnikateľov

(21) Spoločenstvo musí pripraviť spoľahlivý 
analytický základ na podporu politiky 
vykonávanej v oblastiach MSP, podnikania, 
inovácie a konkurencieschopnosti v 
priemyselných odvetviach. Takýto základ by 
mal zvýšiť hodnotu informácií dostupných v 
týchto oblastiach na vnútroštátnej úrovni. 
Spoločenstvo by malo zabezpečiť spoločný 
rozvoj stratégií konkurencieschopnosti pre 
odvetvia priemyslu a služieb a podporiť
najlepšie postupy a využitie skúseností, 
ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia, 
ako aj sústavného zvyšovania vzdelanostnej 
úrovne pracovníkov, rozvoja 
podnikateľskej kultúry mužov a žien, 
sociálnej zodpovednosti podnikov založenej 
na zásade rovnakého zaobchádzania s 
mužmi a ženami s ohľadom na odbornú 
prípravu, zamestnanie a celoživotné 
vzdelávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 22

(22) Európska rada na zasadnutí 20. a 21. 
marca 2003 vyzdvihla ako prioritu inováciu 
a podnikanie a zdôraznila potrebu vynaložiť 
väčšie úsilie na to, aby sa v Európe 
myšlienky premieňali na skutočné hodnoty. 
Vyzvala k ďalšej činnosti, aby sa vytvorili 
podmienky, v ktorých sa môže obchod 
inovovať. Lineárny model inovácie, ktorého 
predpokladom je výskum vedúci priamo k 
inovácii, sa preukázal ako nedostatočný na 
vysvetlenie účinkov inovácie a uvedenie 
vhodných reakcií na inovačnú politiku. 
Uznávajúc, že podniky sú srdcom 
inovačného procesu, financovanie 
stimulujúce inovačné činnosti podnikov a 
príprava preberania trhu inovácie, ako aj 
inovačné riadenie a kultúra by sa mali uviesť 
do účinnosti podľa programu pre podnikanie 

(22) Európska rada na zasadnutí 20. a 21. 
marca 2003 vyzdvihla ako prioritu inováciu 
a podnikanie a zdôraznila potrebu vynaložiť 
väčšie úsilie na to, aby sa v Európe
myšlienky premieňali na skutočné hodnoty. 
Vyzvala k ďalšej činnosti, aby sa vytvorili 
podmienky, v ktorých sa môže obchod 
inovovať. Lineárny model inovácie, ktorého 
predpokladom je výskum vedúci priamo k 
inovácii, sa preukázal ako nedostatočný na 
vysvetlenie účinkov inovácie a uvedenie 
vhodných reakcií na inovačnú politiku. 
Uznávajúc, že podniky a ich pracovníci sú 
srdcom inovačného procesu, financovanie 
stimulujúce inovačné činnosti podnikov,
cielenejšie zapojenie podnikania  ako 
dôležitej oblasti pôsobenia na všetkých 
úrovniach odbornej prípravy, a príprava 
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a inováciu. To pomôže zabezpečiť, že 
inovácia funguje na podporu 
konkurencieschopnosti a uplatňuje sa v praxi 
na úrovni obchodu. Európska rada na 
zasadnutí 25. a 26. marca 2004 dodala, že 
čisté technológie sú životne dôležité na plné 
využívanie synergií medzi obchodom a 
prostredím. Podpora ekologickej inovácie, 
ktorá zahŕňa čisté inovačné technológie, 
môže napomôcť využívaniu ich potenciálu.

preberania trhu inovácie, ako aj inovačné 
riadenie a kultúra by sa mali uviesť do 
účinnosti podľa programu pre podnikanie a 
inováciu. To pomôže zabezpečiť, že 
inovácia funguje na podporu 
konkurencieschopnosti a uplatňuje sa v praxi 
na úrovni obchodu. Európska rada na 
zasadnutí 25. a 26. marca 2004 dodala, že 
čisté technológie sú životne dôležité na plné 
využívanie synergií medzi obchodom a 
prostredím. Podpora ekologickej inovácie, 
ktorá zahŕňa čisté inovačné technológie, 
môže napomôcť využívaniu ich potenciálu. 
Medzi pracovníkmi na všetkých úrovniach 
podnikov existuje nevyužitý potenciál a 
veľké množstvo poznatkov, ktoré by sa mali 
využiť na zlepšenie konkurencieschopnosti 
a podnikania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 27

(27) IKT predstavuje chrbtovú kosť 
poznatkového hospodárstva. Tvoria asi 
polovicu rastu produktivity v moderných 
hospodárstvach a poskytujú jedinečné 
riešenia kľúčových spoločenských výziev. 
Zdokonalenie verejného sektora a služby
všeobecného záujmu je potrebné riadiť v 
úzkej spolupráci s príslušnými politikami 
Spoločenstva, napríklad v oblastiach 
verejného zdravia, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, životného prostredia, dopravy a 
vnútorného rozvoja a konkurencie.

(27) IKT predstavuje chrbtovú kosť 
poznatkového hospodárstva. Tvoria asi 
polovicu rastu produktivity v moderných 
hospodárstvach a poskytujú jedinečné 
riešenia kľúčových spoločenských výziev. 
Zdokonalenie verejného sektora a služieb
všeobecného záujmu je potrebné riadiť v 
úzkej spolupráci s príslušnými politikami 
Spoločenstva, napríklad v oblastiach 
verejného zdravia, sociálnej starostlivosti a 
starostlivosti o osoby s osobitnými
potrebami, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, zamestnanosti, životného 
prostredia, dopravy a rozvoja vnútorného
trhu a konkurencie.

Odôvodnenie

The protection of persons with special needs and employment are included in Community 
policies concerning public sector and general welfare services.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 28
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(28) Rozšírenie a najlepšie využívanie 
inovačných, na IKT založených, riešení by 
sa malo podnecovať, najmä pre služby v 
oblastiach verejného záujmu. Podpora 
Spoločenstva tiež uľahčuje koordináciu a 
implementáciu činností pre rozvoj 
informačnej spoločnosti vo všetkých 
členských štátoch.

(28) Rozšírenie a najlepšie využívanie 
inovačných, na IKT založených, riešení by 
sa malo podnecovať, najmä pre služby v 
oblastiach verejného záujmu. Podpora 
Spoločenstva tiež uľahčuje koordináciu a 
implementáciu činností pre rozvoj 
informačnej spoločnosti bez výnimky vo 
všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

Brings the recital in line with Articles 2, 26 and 29 of this proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 1 odsek 3

3. Rámcový program nezahŕňa výskum a 
aktivity technického rozvoja vykonávané v 
súlade s článkom 166 Zmluvy.

3. Rámcový program nezahŕňa výskum a 
aktivity technického rozvoja vykonávané v 
súlade s článkom 166 Zmluvy, nie je však s 
nimi ani v rozpore.

Odôvodnenie

Community activities in the fields of research and technological development on 
the one hand and competitiveness and innovation on the other not only should not 
overlap, but should complement and reinforce each other in order to be more 
effective.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 2 odsek 1 bod (ba) (nový)

(ba) podporovať sústavnú odbornú 
prípravu a vzdelávanie pracovníkov;

Odôvodnenie

In a competitive and innovative economy the issue of the educational level of 
workers is vital, since they are central to such an economy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 1 bod (e)

(e) zdieľanie informácií, šírenie a 
zvyšovanie povedomia;

(e) zdieľanie a šírenie informácií, 
skúseností a najlepších postupov a 
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zvyšovanie povedomia;

Odôvodnenie

In order to promote implementation of the programme, the promotion, communication and 
sharing of information and experience and the dissemination of best practices is essential.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 10 odsek 1

1. Týmto sa ustanovuje program na podporu 
podnikov a MSP, podnikania, inovácie a 
priemyselnej konkurencieschopnosti (ďalej 
len „Program pre podnikanie a inováciu“).

1. Týmto sa ustanovuje program na podporu 
podnikov a MSP, podnikania, inovácie, 
šírenia poznatkov a priemyselnej 
konkurencieschopnosti (ďalej len „Program 
pre podnikanie a inováciu“).

Odôvodnenie

The dissemination of knowledge plays a key role in the taking of entrepreneurial initiatives 
and promoting entrepreneurship.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 10 odsek 2 bod (aa) (nový)

(aa) tvorbu vysoko kvalitných pracovných 
miest v tvorivých a inovačných odvetviach 
priemyslu.

Odôvodnenie

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 10 odsek 2 bod (ea) (nový)

(ea) sústavné vzdelávanie a odbornú 
prípravu pracovníkov.

Odôvodnenie

See justification for Article 2, paragraph 1, point (b a)(new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 11a (nový)
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Článok 11a
Vysoko kvalitné pracovné miesta v 
tvorivých a inovačných odvetviach

priemyslu
Činnosti, ktoré sa týkajú kvalitných 
pracovných miest v tvorivých a inovačných 
odvetviach priemyslu môžu zahŕňať
(a) podporu postupov dobrého 
zamestnávania vrátane účasti pracovníkov;
(b) podnecovanie podpory družstiev a 
podnikov sociálneho hospodárstva;
(c) podporu spolupráce a výmeny 
najlepších postupov týkajúcich sa 
zamestnanosti a trvalo udržateľného 
rozvoja.

Odôvodnenie

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment. 
Particular attention needs to be paid to cooperatives and social economy enterprises.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 14 bod (a)

(a) stimulovanie podnikateľského 
zmýšľania, schopností a podnikateľskej 
kultúry a nastoľovanie rovnováhy medzi 
podnikateľským rizikom a ziskom, najmä 
v prípade mladých podnikateľov;

(a) stimulovanie podnikateľského 
zmýšľania, schopností a podnikateľskej 
kultúry medzi pracovníkmi na všetkých 
úrovniach podniku a nastoľovanie 
rovnováhy medzi podnikateľským rizikom a 
ziskom, najmä v prípade mladých 
podnikateľov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 14 bod (ca) (nový)

(ca) podporovanie podnikania ako dôležitej 
oblasti pôsobenia na všetkých úrovniach 
odbornej prípravy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 15a (nový)
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Článok 15α
Vzdelávanie a odborná príprava 

pracovníkov
Činnosti, ktoré sa týkajú sústavného 
vzdelávania a odbornej prípravy 
pracovníkov môžu zahŕňať:
(a) šírenie nových technologických 
poznatkov medzi pracovníkmi 
prostredníctvom osobitných seminárov 
zameraných na zlepšovanie ich zručností a 
schopností;
(b) sústavné vzdelávanie a odbornú 
prípravu pracovníkov na pravidelnej báze s  
cieľom podporovať kultúru a inovácie a 
zároveň vytvoriť podmienky, v ktorých
pracovníci vyvinú tvorivé iniciatívy 
a činnosti.

Odôvodnenie

This new article follows on naturally from the addition of a new objective 
regarding the education and training for workers in Article 10 ‘Objectives and 
Fields of Action’. The means of achieving this objective are mentioned here.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 24 bod (da) (nový)

(da) identifikáciu úskalí a opatrení na 
koordináciu fiškálnej politiky a daňového 
systému členských štátov s cieľom uľahčiť 
MSP prístup k rizikovému kapitálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 28 bod (a)

(a) propagáciu inovačných postupov, služieb 
a výrobkov, ktoré sa zakladajú na IKT, 
najmä v MSP a verejných službách, 
zohľadňujúc pritom požiadavky na 
nevyhnutné zručnosti;

(a) propagáciu inovačných postupov, služieb 
a výrobkov, ktoré sa zakladajú na IKT, 
najmä v MSP a verejných službách, 
zohľadňujúc pritom nevyhnutné požiadavky
na vysokú úroveň odbornej prípravy s 
cieľom dosiahnuť širokú škálu zručností a 
zabezpečiť, aby bola zavedená do praxe 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania;
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Odôvodnenie

A workforce which is highly specialised is better able to meet the rapidly changing 
requirements of business and can be more easily transferred to new jobs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 28 bod (c)

(c) propagovanie a zvyšovanie povedomia o 
príležitostiach a výhodách, ktoré prináša 
IKT občanom a podnikateľskej sfére a 
podnecovanie diskusií na európskej úrovni o 
novo sa objavujúcich trendoch IKT.

(c) propagovanie a zvyšovanie povedomia o 
príležitostiach a výhodách, ktoré prináša 
IKT občanom, najmä nezamestnaným a 
osobám s osobitnými potrebami, a 
podnikateľskej sfére a podnecovanie diskusií 
na európskej úrovni o novo sa objavujúcich 
trendoch IKT.

Odôvodnenie

This amendment underscores the importance of using ICTs for certain vulnerable 
categories of person which we should pay more attention to.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 29, bod (c)

(c) zlepšovanie kvality, účinnosti a 
dostupnosti elektronických služieb v 
oblastiach verejného záujmu a pre účasť na 
IKT, vrátane interoperabilných 
celoeurópskych alebo cezhraničných 
verejných služieb, ako aj rozvoja stavebných 
blokov spoločného záujmu a zdieľanie 
najlepších praktík.

(c) zlepšovanie prístupnosti, kvality, 
účinnosti a dostupnosti elektronických 
služieb v oblastiach verejného záujmu a 
účasti, ktorú umožňujú IKT, vrátane 
interoperabilných celoeurópskych alebo 
cezhraničných verejných služieb, ako aj 
rozvoja stavebných blokov spoločného 
záujmu a zdieľanie najlepších postupov.

Odôvodnenie

The access to electronic services in areas of public interest should also be improved in order 
to avoid people being excluded from public services because they don't have access to 
electronic services.
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