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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Your rapporteur takes the view that the Commission’s proposal to put together the specific 
programmes to promote competitiveness and development in a Community framework (CDF) 
is consistent with the objectives set out, contributing as it does to the aim of making Europe 
the most competitive knowledge-based economy in the world.

It demonstrates the need to make the environmental technologies sector a key area of 
European development by encouraging an entrepreneurial spirit capable of creating 
sustainable development compatible with environmental protection.

The need increasingly to link the question of development with that of environmental 
protection offers an opportunity for, above all, small and medium-sized enterprises (SMEs), 
as regards both the development of new technologies and the adoption of new, more 
energy-efficient manufacturing systems.

Using Community financial instruments to set up a network of support services for businesses 
and innovation may help to solve the problem of access to credit for SMEs. Making this less 
difficult should give positive stimulus to a form of competition based on the adoption of 
eco-compatible technologies.

The gradual replacement of traditional energy sources with intelligent energy forms that are 
renewable and have a low environmental impact, particularly in the areas of transport and 
electricity production, will also have a positive effect in the sense of decreasing the energy 
dependence of the EU Member States and of other countries (EFTA members of the EES, 
candidate countries to which pre-accession strategies are applied, western Balkan countries) 
to which the framework programme is addressed. 

Given these considerations, your rapporteur takes the view that efforts in this direction must 
be redoubled, particularly by promoting the adoption by businesses of socially and 
environmentally responsible practices, by devoting appropriate funds to eco-innovation, 
implemented in a separate specific programme with its own management and programming 
structure, and by including environmental criteria in public procurement contracts.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7

(7) Spoločné ciele rámcového programu by 
sa mali plniť osobitnými programami pod 
názvom „Program pre podnikanie 
a inováciu”, „Program na podporu politiky 
IKT ”, a “Program Inteligentná energia –
Európa”.

(7) Spoločné ciele rámcového programu by 
sa mali plniť osobitnými programami pod 
názvom „Program pre podnikanie 
a inováciu”, „Program na podporu politiky 
IKT ”, „Program Inteligentná energia –
Európa”, a „Program ekologickej 
inovácie“.

Odôvodnenie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 15a (nové)

(15a) Pracovný dokument Komisie -  
príručka pre „zelené“ verejné 
obstarávanie¹, vymedzuje sériu postupov 
pre miestne subjekty, ktoré je takisto možné 
uplatniť aj na podniky, za účelom 
úspešného naštartovania politiky 
obstarávania zlučiteľnej s nárokmi na 
životné prostredie.  
__________
¹SEC(2004)1050

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

The document is useful for extending the scope of environmental technologies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 24a (nové)

(24a) Náklady vzniknú, keď sa objavia 
zdravotné problémy v dôsledku znečistenia 
a neadekvátnej ochrany životného 
prostredia a (alebo) nezdravého 
spotrebiteľského správania. Investície do 
zdravotníctva sú potrebné na znižovanie 
týchto nákladov a na to, aby sa predišlo 
zaťaženiu spoločnosti. Mali by sa vytvoriť 
siete na podporu výmeny osvedčených 
postupov.

Odôvodnenie

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 42a (nové)

(42a) „Made in Europe“ by malo značiť 
vysokú kvalitu: ekologické, zdravé a trvalo 
udržateľné. Značky akosti a etiketovanie by 
sa mali použiť ako dôkaz týchto noriem 
kvality a mali by upovedomiť spotrebiteľov 
o vlastnostiach výrobkov a o výrobných 
postupoch, čo by umožnilo zužitkovať 
investície do kvality.

Odôvodnenie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 2

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti, 
založenej na zvýšených poznatkoch s trvalo 

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti, 
založenej na zvýšených poznatkoch s trvalo 
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udržateľným rozvojom založeným na 
vyváženom hospodárskom raste a vysoko 
konkurenčnej sociálnej trhovej ekonomike s 
vysokou úrovňou ochrany a zlepšovania 
kvality životného prostredia.

udržateľným rozvojom založeným na 
vyváženom hospodárskom raste a vysoko 
konkurenčnej sociálnej trhovej ekonomike s 
vysokou úrovňou ochrany a zlepšovania 
kvality životného prostredia a zdravia.

Odôvodnenie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally friendly, healthy and sustainable products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 odsek 1

1. Rámcový program má tieto ciele: 1. Rámcový program má tieto ciele:
(a) podporovať konkurencieschopnosť, 
najmä malé a stredné podnikanie (SME);

(a) podporovať konkurencieschopnosť, 
najmä malé a stredné podnikanie (SME);

(b) podporovať inováciu vrátane
ekologickej inovácie;

(b) podporovať inováciu, osobitne 
ekologickú inováciu zameranú na rozvoj 
kvalitných výrobkov;

(c) urýchľovať rozvoj konkurencieschopnej, 
inovatívnej a prístupnej informačnej 
spoločnosti;

(c) urýchľovať rozvoj konkurencieschopnej, 
inovačnej a prístupnej informačnej 
spoločnosti;

(d) propagovať energetickú efektívnosť 
a využitie nových a obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých oblastiach vrátane 
dopravy.

(d) propagovať energetickú efektívnosť 
a využitie nových a obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých oblastiach vrátane 
dopravy s cieľom účinne bojovať proti 
klimatickým zmenám;
(da) využiť nevyhnutnú premenu 
energetických a dopravných systémov ako 
hybnú silu v Lisabonskej stratégii na 
podporu rastu a konkurencieschopnosti 
ako aj  rastu vývozu.
(db) podporiť rozvoj kvalitných značiek s 
cieľom poukázať na kvalitu výrobkov z 
hľadiska ich vlastností vo vzťahu k 
životnému prostrediu a zdraviu a výrobným 
postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 odsek 2 bod (ca) (nový)

(ca) Program ekologickej inovácie;

Odôvodnenie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
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for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 6 odsek 1

1. Opatrenia na implementáciu pracovných 
programov sú najmä:

1. Opatrenia na implementáciu pracovných 
programov sú najmä:

(a) finančné nástroje Spoločenstva pre SME; (a) finančné nástroje Spoločenstva pre SME;
(b) siete spájajúce rôznych účastníkov; (b) siete spájajúce rôznych účastníkov, 

vrátane vytvárania sietí na výmenu 
osvedčených postupov v súvislosti s 
prevenciou a liečením chorôb;

(c) pilotné projekty, trhové uplatnenie, 
projekty a iné opatrenia na podporu 
preberania inovácie;

(c) pilotné projekty, trhové uplatnenie, 
projekty a iné opatrenia na podporu 
preberania inovácie;

(d) analýzy politík, rozvoj a koordinácia so 
zúčastnenými krajinami;

(d) analýzy politík, rozvoj a koordinácia so 
zúčastnenými krajinami a iniciatívy 
zohľadnenia v rozumnej miere nákladov 
spojených so životným prostredím a 
zdravím vo výrobkoch;

(e) zdieľanie informácií, šírenie a 
zvyšovanie povedomia;

(e) zdieľanie informácií, šírenie a 
zvyšovanie povedomia, vrátane rozvoja 
kvalitných značiek v súvislosti s vplyvom na 
životné prostredie, energetickou 
účinnosťou, výrobnými postupmi a 
vplyvom na zdravie;

(f) podpora spoločným činnostiam členských 
štátov a regiónov;

(f) podpora spoločným činnostiam členských 
štátov a regiónov;

(g) verejné obstarávanie založené na 
technických podmienkach vypracovaných v 
spolupráci s členskými štátmi;

(g) verejné obstarávanie založené na 
technických podmienkach, v ktorých sú 
zahrnuté environmentálne kritériá,
vypracovaných v spolupráci s členskými 
štátmi s cieľom rozvinúť trhy pre inovačné 
a ekologické výrobky;

(h) twinning medzi orgánmi na národnej a 
regionálnej úrovni.

(h) twinning medzi orgánmi na národnej a 
regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality. Consumers must also be involved and be able to influence quality policy in Europe.

It is important that tendering procedures should also take sufficient account of environmental 
aspects.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 6 odsek 2

2. Tieto a dodatočné implementačné 
opatrenia tak, ako sú stanovené v časti 2 
kapitol I, II a III hlavy II sa môžu 
uplatňovať na akékoľvek osobitné 
programy, ak to poskytuje príslušný 
pracovný program.

2. Tieto a dodatočné implementačné 
opatrenia tak, ako sú stanovené v časti 2 
kapitol I, II, III a IV hlavy II sa môžu 
uplatňovať na akékoľvek osobitné 
programy, ak to poskytuje príslušný 
pracovný program.

Odôvodnenie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 10 odsek 2 bod (a)

(a) prístup k financiám na začatie činnosti a 
rast MSP a na investície do inovačných 
aktivít, vrátane ekologickej inovácie;

(a) prístup k financiám na začatie činnosti a 
rast MSP a na investície do inovačných 
aktivít, najmä ekologickej inovácie;
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
uplatní v celom texte.)

Odôvodnenie

Eco-innovation should be given particular attention under the Entrepreneurship and 
Innovation Programme. The amendment should be applied throughout the text, also in art 10 
paragraph 2 (c) and art 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 10 odsek 2 body c a d

(c) inováciu v podnikoch, vrátane 
ekologickej inovácie;

(c) inováciu v podnikoch, vrátane 
ekologickej inovácie a investície do rozvoja 
kvalitných značiek;

(d) kultúru podnikania a inovácie; (d) kultúru podnikania a inovácie založenú 
na investíciách do kvality;

Odôvodnenie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 13 bod ca) (nový)

c a) podpora účasť podnikov na systéme 
Spoločenstva pre environmentálne 
orientované riadenie a audit (EMAS), 
vďaka stimulovaniu v oblasti finančnej 
podpory, verejného obstarávania a 
technickej a informačnej podpory.     

Odôvodnenie

Article 11 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 
19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community 
eco-management and audit scheme (EMAS) provides for promotion of participation of 
organisations, particularly small and medium-sized businesses.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 13 bod (fa) (nový)

(fa) rozvoj a uvedenie na trh ekologických 
a iných kvalitných výrobkov a používanie 
značiek akosti a etiketovania na podporu 
informovanosti medzi spotrebiteľmi. 

Odôvodnenie

Consumers must be involved in, and able to influence, quality policy in Europe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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) rozvíjanie podnikateľského zmýšľania a 
schopností ako aj podnikateľskej kultúry aj 
prostredníctvom realizácie politík v oblasti 
sociálnej a environmentálnej zodpovednosti 
podnikov a nastoľovanie rovnováhy medzi 
podnikateľským rizikom a ziskom, najmä 
v prípade mladých podnikateľov; 

Odôvodnenie

The Commission Communication ‘Corporate Social Responsibility: A Business Contribution 
to Sustainable Development’ (COM(2002)0347) cites the advantages that businesses can 
bring to society in terms of innovation in applying policies of social responsibility.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 14 bod (ca) (nový)

(ca) podporovanie rozvoja ekologických 
inovačných výrobkov a postupov.

Odôvodnenie

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 20 odsek 2 bod b)

b) Služby pre informovanie, spätnú väzbu 
a obchodnú spoluprácu;

b) Služby pre prenos inovácií, technológii -
vrátane environmentálnych technológií - a 
poznatkov; 

Odôvodnenie

It is important to take account of environmental technologies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 31 odsek 1 bod (b)

(b) činnosti, ktorých cieľom je šíriť 
poznatky a deliť sa o skúsenosti ohľadom 
najlepších postupov v celom Spoločenstve.

(b) činnosti, ktorých cieľom je šíriť 
poznatky a deliť sa o skúsenosti ohľadom 
najlepších postupov v celom Spoločenstve
vrátane poznatkov a skúseností v oblasti 
prevencie chorôb a kontroly 
prostredníctvom vytvárania sietí na výmenu 
osvedčených postupov;

Odôvodnenie

European networks help ensure improvements in the quality of treatment and prevention in all 
EU Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 41 bod (ca) (nový)

(ca) informovať spotrebiteľov o vplyve 
rôznych druhov dopravy na životné 
prostredie prostredníctvom etikiet 
uvádzajúcich spotrebu energie a hodnotu 
emisií CO2 na kilometer.
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Odôvodnenie

Consumers must be in a position to make environmentally-friendly choices. That will 
encourage transport providers to be innovative.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Hlava II Kapitola IIIa článok 45a (nový)

Kapitola IIIa
Program ekologickej inovácie

ODDIEL 1
CIELE A OBLASTI PÔSOBENIA

Článok 45a
Ustanovenie a ciele

1. Týmto sa ustanovuje program na 
podporu ekologicko-inovačných a 
environmentálnych technológií, ďalej len 
Program ekologickej inovácie:
2. Program ekologickej inovácie stanovuje 
činnosti, najmä:
a) účasť na implementácii šiesteho 
environmentálneho akčného programu 
(EAP);
b) podporu ekologicko-inovačných a 
environmentálnych technológií;
c) podporu cieľov akčného plánu 
environmentálnych technológií pre 
Európsku úniu (ETAP).

Odôvodnenie

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Hlava II Kapitola IIIa článok 45b (nový)

Článok 45b
Operačné ciele

Operačné ciele Programu ekologickej 
inovácie sú nasledovné:
a) prispieť k implementácii, aktualizácii a 
rozvoju politiky a právnych predpisov 
Spoločenstva  v oblasti životného 
prostredia, najmä v súvislosti s integráciou 
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životného prostredia do iných politík, a k 
trvalo udržateľnému rozvoju Spoločenstva;
b) vo všetkých členských štátoch 
povzbudzovať investície do ekologicko-
inovačných a environmentálnych 
technológií premosťovaním priepasti medzi 
úspešným predvedením inovačných 
technológií a ich účinným umiestnením na 
trh v širokom rozsahu za účelom posilnenia 
investícií vo verejnom aj súkromnom 
sektore, propagácie kľúčových 
strategických technológií, zníženia 
nákladov, zvýšenia trhovej skúsenosti 
a prispenia ku zníženiu finančných rizík 
a iných pozorovaných rizík a prekážok, 
ktoré brzdia tento druh investícií;
c) odstrániť prekážky prenikania na trh 
environmentálnych technológií 
podporovaním rozvoja a umiestnenia 
takýchto technológií a zameraním sa na 
lepší odraz environmentálnych nákladov 
výrobkov a služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Hlava II Kapitola IIIa článok 45c (nový)

Článok 45c
Projekty a opatrenia

2. Činnosti, ktoré sa týkajú ekologicko-
inovačných a environmentálnych 
technológií, môžu zahŕňať:
- začlenenie úvah o životnom prostredí a 
trvalo udržateľnom rozvoji do 
- podporu trvalo udržateľného riadenia 
podzemných a povrchových vôd, alebo
- znižovanie vplyvu hospodárskych činností 
na životné prostredie, najmä 
prostredníctvom rozvoja čistých a nízko 
rizikových technológií a zdôrazňovaním 
prevencie, vrátane znižovania emisií 
skleníkových plynov, alebo
- prevenciu, opätovné použitie, opätovné 
získanie a recykláciu všetkých druhov 
odpadu a zabezpečenie dobrého nakladania 
s odpadmi, alebo
- znižovanie vplyvu výrobkov na životné 
prostredie prostredníctvom integrovaného 
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prístupu k výrobe, distribúcii, spotrebe a 
zaobchádzaniu s nimi na konci ich 
životnosti, vrátane rozvoja ekologických 
výrobkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Hlava II Kapitola IIIa článok 45d (nový)

ODDIEL 2
REALIZÁCIA

Článok 45d
Doplnková úloha finančných nástrojov 

Spoločenstva pre MSP
Finančné nástroje Spoločenstva pre MSP 
stanovené v článku 16 majú doplnkovú 
úlohy pri podpore rozvoja a umiestnenia 
environmentálnych technológií malými a 
strednými podnikmi (MSP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Hlava II Kapitola IIIa článok 45e (nový)

Článok 45e
Projekty na propagáciu a distribúciu

Podporujú sa nasledovné akcie:
a) propagácia a šírenie poznatkov a 
najlepších postupov u výrobcov a 
spotrebiteľov a výmena skúseností medzi 
činnosťami a projektmi financovanými v 
rámci Programu ekologickej inovácie;
b) hodnotenie a sledovanie realizácie 
činností, ich prínosu k rozvoju politiky 
Spoločenstva v oblasti životného prostredia, 
použitia rozpočtových prostriedkov a vplyvu 
právnych predpisov a podporných opatrení 
Spoločenstva;
c) rozširovanie informácií o celkových 
získaných skúsenostiach a výsledkoch 
dosiahnutých činnosťami, ktoré podporujú 
environmentálne technológie, najmä v 
súvislosti s urýchlením ich prenikania na 
trh a s podnecovaním investícií s cieľom 
uľahčiť prechod z predvádzania čistejších 
technológií na ich uvedenie na trh.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Hlava II Kapitola IIIa článok 45f (nový)

Článok 45f
Projekty pre trhové uplatnenie

Spoločenstvo financuje činnosti a projekty 
týkajúce sa prvého trhového uplatnenia 
environmentálnych technológií práve 
uznaných za významné pre Spoločenstvo a 
ktorých cieľom je propagácia postupov 
alebo produktov, ktoré sa už úspešne 
technicky preukázali, ale z dôvodu 
finančného rizika ešte neprenikli na trh 
tak, aby Spoločenstvo zdieľalo riziko 
spojené s ekonomickým využitím výsledkov 
výskumu, technického rozvoja a 
predvádzacích činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Hlava II Kapitola IIIa článok 45g (nový)

ODDIEL 3
PRACOVNÝ PROGRAM

Článok 45g
Pracovný program

Pracovný program vytyčuje pravidlá pre 
všetky špecifické činnosti a opatrenia na 
realizáciu cieľov uvedených v článku 45a, 
realizačné ako aj finančné opatrenia a 
pravidlá týkajúce sa účasti. V súlade 
s cieľmi Programu ekologickej inovácie 
určuje výberové podmienky a stanovuje 
predbežný časový rozvrh na realizáciu 
pracovného programu, najmä pokiaľ ide o 
obsah výberových konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 46 odsek 1 bod (ca) (nový)

ca) pre Program ekologickej inovácie výbor 
pomenovaný Riadiaci výbor pre Program 
ekologickej inovácie (RVPEI)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I
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Predbežné rozpočtové prostriedky pre 
špecifické programy sú nasledovné:

Predbežné rozpočtové prostriedky pre 
špecifické programy sú nasledovné:

(a) 2 631 miliónov eur na plnenie Programu 
pre podnikanie a inováciu, z čoho
maximálne 520 miliónov pripadá na 
propagáciu ekologickej inovácie;

(a) 2 111 miliónov eur na plnenie Programu 
pre podnikanie a inováciu; z čoho 
maximálne 300 miliónov pripadá na 
podporu inovácie v oblasti zdravia;

(b) 801,6 miliónov eur na plnenie Programu 
podpory politiky IKT;

(b) 801,6 miliónov eur na plnenie Programu 
podpory politiky IKT;

(c) 780 miliónov eur na plnenie „Programu 
Inteligentná energia - Európa“.

(c) 780 miliónov eur na plnenie „Programu 
Inteligentná energia - Európa“.
(ca) 520 miliónov eur na plnenie Programu 
ekologickej inovácie.

Odôvodnenie

Substantial amounts must be provided both for investment in eco-innovation and health-
related investment.
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