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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 12-36

Návrh stanoviska (PE 360.245v01-00)
Predkladá Thijs Berman
Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností (2007 až 2013)

Návrh rozhodnutia (KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 5

5) S prihliadnutím na výskumné potreby 
všetkých politík Spoločenstva a na základe 
širokej podpory zo strany európskeho 
priemyslu, vedeckej obce, vysokých škôl a 
ostatných zainteresovaných strán by 
Spoločenstvo malo stanoviť vedecké a 
technické ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v 
rámci siedmeho rámcového programu na 
obdobie rokov 2007 až 2013.

5) S prihliadnutím na výskumné potreby 
všetkých politík Spoločenstva a na základe 
širokej podpory zo strany európskeho 
priemyslu, vedeckej obce, vysokých škôl a 
ostatných zainteresovaných strán by 
Spoločenstvo malo stanoviť vedecké a 
technické ciele a ciele týkajúce sa 
finančných zdrojov, ktoré sa majú 
dosiahnuť v rámci siedmeho rámcového 
programu na obdobie rokov 2007 až 2013.

Or. el
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Odôvodnenie

Presadzovanie návrhov Komisie pre finančný výhľad  na roky 2007-2013 má rozhodujúci 
význam, aby sa dosiahlo účinné plnenie 7. rámcového programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 6

6) Tieto ciele by mali vychádzať z 
výsledkov šiesteho rámcového programu na 
ceste k vytvoreniu Európskeho výskumného 
priestoru a využívať ich pri ďalšom rozvíjaní 
vedomostnej ekonomiky a vedomostnej 
spoločnosti v Európe. Z týchto cieľov sú 
obzvlášť dôležité tieto:

6) Tieto ciele by mali vychádzať z 
výsledkov šiesteho rámcového programu na 
ceste k vytvoreniu Európskeho výskumného 
priestoru a využívať ich pri ďalšom rozvíjaní 
vedomostnej ekonomiky a vedomostnej 
spoločnosti v Európe, ktorá bude plniť ciele 
Lisabonskej stratégie vo všetkých 
sektorových politikách Spoločenstva. Z 
týchto cieľov sú obzvlášť dôležité tieto:

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 12a (nové)

12a) Spojitosť medzi šiestym a siedmym 
rámcovým programom v nástrojoch 
uplatnených na podporu spolupracujúceho 
výskumu má prvoradú dôležitosť. 
Akékoľvek navrhnuté novinky by sa mali 
uplatňovať jedine pokusne a s rozpočtom 
určeným na tento účel.  Väčšina rozpočtu 
pridelená na nadnárodný spolupracujúci 
výskum by mala byť pridelená cez 
existujúce nástroje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 17

17) Siedmy rámcový program dopĺňa iné 
činnosti uskutočňované členskými štátmi, 
ako aj iné akcie Spoločenstva, ktoré sú 
potrebné na celkový strategický cieľ 

17) Siedmy rámcový program dopĺňa iné 
činnosti uskutočňované členskými štátmi, 
ako aj iné akcie Spoločenstva, ktoré sú 
potrebné na celkový strategický cieľ 
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realizácie cieľov Lisabonskej stratégie, 
najmä spolu s činnosťami a akciami v oblasti 
štrukturálnych fondov, poľnohospodárstva, 
vzdelávania, odborného vzdelávania, 
konkurencieschopnosti a inovácií, 
priemyslu, zamestnanosti a životného 
prostredia.

realizácie cieľov Lisabonskej stratégie, 
najmä spolu s činnosťami a akciami v oblasti 
štrukturálnych fondov, poľnohospodárstva, 
v kontexte európskeho 
poľnohospodárskeho modelu založeného 
na inovačných zásahoch a na výskume v 
oblasti nového využitia a možností pre 
poľnohospodárske produkty, vzdelávania, 
odborného vzdelávania, 
konkurencieschopnosti a inovácií, 
priemyslu, zamestnanosti a životného 
prostredia.

Or. el

Odôvodnenie

Rozhodujúce je definovať metódu prepojenia poľnohospodárskej politiky s výskumnou 
politikou, aby sa objasnila oblasť použitia siedmeho rámcového programu v 
poľnohospodárskom sektore. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 19

19) Vzhľadom na širokú podporu rozšírenia 
rozsahu akcií rámcového programu, pákový 
efekt, ktorý má rámcový program na 
vnútroštátne a súkromné investície, potrebu 
umožniť Spoločenstvu venovať sa novým 
vedeckým a technickým otázkam, dôležitú 
úlohu, ktorú zohráva intervencia 
Spoločenstva pri zvyšovaní účinnosti a 
výkonnosti európskeho výskumného 
systému a príspevok rozsiahlejšieho 
siedmeho rámcového programu k oživeniu 
Lisabonskej stratégie je nevyhnutné 
zdvojnásobiť rozpočet EÚ na výskum.

19) Vzhľadom na širokú podporu rozšírenia 
rozsahu akcií rámcového programu, pákový 
efekt, ktorý má rámcový program na 
vnútroštátne a súkromné investície, potrebu 
umožniť Spoločenstvu venovať sa novým 
vedeckým a technickým otázkam, dôležitú 
úlohu, ktorú zohráva intervencia 
Spoločenstva pri zvyšovaní účinnosti a 
výkonnosti európskeho výskumného 
systému a príspevok rozsiahlejšieho 
siedmeho rámcového programu k oživeniu 
Lisabonskej stratégie je nevyhnutné 
prinajmenšom zdvojnásobiť rozpočet EÚ na 
výskum.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 20a (nové)
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20a) Integrované projekty neznamenajú 
nevyhnutne veľké projekty z hľadiska 
účastníkov a/alebo rozpočtu. Veľkosť 
projektov závisí od rozsahu, cieľov a 
tematickej oblasti. Rozhodujúca vec pre 
úspešné integrované projekty je mobilizácia 
nevyhnutného kritického množstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 20b (nové)

20) Musí sa riešiť jasná definícia a rozsah 
týkajúci sa každého nástroja. Počas 
vykonávacej fázy siedmeho rámcového 
programu by nemali pretrvať žiadne ďalšie 
zmeny alebo otvorené otázky. Pravidlá by 
sa mali dodržiavať od začiatku počas 
celého trvania programu. Všetky 
pochybnosti súvisiace s nástrojmi 
a pravidlami musia byť objasnené už podľa 
šiesteho rámcového programu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 1

1. Najneskôr do roku 2010 Komisia vykoná 
s pomocou externých odborníkov predbežný 
posudok tohto rámcového programu a jeho 
osobitných programov s prihliadnutím na 
kvalitu plánovaných výskumných činností a 
pokrok pri uskutočňovaní stanovených 
cieľov.

1. Najneskôr do roku 2010 Komisia vykoná 
postupom spojeným s účasťou externých 
odborníkov a občianskej spoločnosti, 
predbežný posudok tohto rámcového 
programu a jeho osobitných programov s 
prihliadnutím na kvalitu plánovaných 
výskumných činností a pokrok pri 
uskutočňovaní stanovených cieľov.

Or. en

Odôvodnenie

Občianska spoločnosť by sa mala zúčastňovať na procese hodnotenia, aby sa zaistila 
transparentnosť a demokracia v rozhodnutiach týkajúcich sa výskumných fondov EÚ. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha  I, I SPOLUPRÁCA, Medzinárodná spolupráca, body 2 a 3 (nové)

Medzinárodná spolupráca Medzinárodná spolupráca
Akcie v rámci medzinárodnej spolupráce 
podľa tejto časti rámcového programu budú: 

Akcie v rámci medzinárodnej spolupráce 
podľa tejto časti rámcového programu budú: 

• Otvorenie všetkých činností 
vykonávaných v tematických oblastiach 
výskumným pracovníkom a organizáciám zo 
všetkých tretích krajín a vyvinutie veľkej 
snahy s cieľom stimulovať ich, aby využili 
túto príležitosť

• Otvorenie všetkých činností 
vykonávaných v tematických oblastiach 
výskumným pracovníkom a organizáciám zo 
všetkých tretích krajín a vyvinutie veľkej 
snahy s cieľom stimulovať ich, aby využili 
túto príležitosť

• Špecifické činnosti  medzinárodnej 
spolupráce znamenajú najdôležitejší 
a viditeľný nástroj pre medzinárodnú 
spoluprácu.  Potrebujú byť posilnené so 
zvláštnym dôrazom na činnosti vo vzťahu 
k susedným štátom Európy (západný 
Balkán, štáty Stredozemného a Čierneho 
mora), v súlade s európskou susedskou 
politikou a s ostatnými dôležitými 
európskymi iniciatívami, ako napríklad 
„EÚ – balkánske štáty Akčný plán“  prijatý 
na summite v júni 2003.

• Účasť tretej krajiny na „kľúčových“ 
činnostiach nového rámcového programu 
je rozhodujúca. Musí pokračovať otvorenie 
a účasť vrátane financovania „cieľových 
krajín – INCO“ (rozvojové krajiny).   Toto 
otvorenie však musí byť viac cielené 
a proaktívne, najmä voči krajinám
predstavujúcim významný vedecký 
potenciál v špecifických oblastiach, ktoré by 
mohli byť prospešné pre európsku 
výskumnú obec.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Janusz Wojciechowski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 1. Zdravie, Cieľ

Zlepšovať zdravie európskych občanov a 
zvyšovať konkurencieschopnosť európskych 
podnikov a obchodných spoločností 
pôsobiacich v oblastiach súvisiacich so 
zdravím a zároveň riešiť globálne otázky 
zdravia vrátane nových epidémii. Dôraz sa 
bude klásť na translačný výskum 
(uplatňovanie základných objavov v 
klinickej praxi), rozvoj a overovanie nových 
liečebných postupov, metódy na podporu 
zdravia a prevencie, diagnostické nástroje a 
techniky, ako aj na trvalo udržateľný a 
účinný systém zdravotníctva.

Zlepšovať zdravie európskych občanov a 
zvyšovať konkurencieschopnosť európskych 
podnikov a obchodných spoločností 
pôsobiacich v oblastiach súvisiacich so 
zdravím a zároveň riešiť globálne otázky 
zdravia vrátane nových epidémii. Dôraz sa 
bude klásť na translačný výskum 
(uplatňovanie základných objavov v 
klinickej praxi), rozvoj a overovanie nových 
liečebných postupov, metódy na podporu 
zdravia a prevencie chorôb a postihnutia, 
diagnostické nástroje a techniky, ako aj na 
trvalo udržateľný a účinný systém 
zdravotníctva. 

Or. pl

Odôvodnenie

Prevencia  postihnutia je práve tak dôležitá ako prevencia chorôb, a preto by mala byť 
začlenená do rámcového programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Janusz Wojciechowski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 1. Zdravie, Odôvodnenie, druhý odsek 

Klinický výskum mnohých chorôb (napr. 
rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, 
duševných a neurologických chorôb, najmä 
tých, ktoré sú spojené so starnutím, napr. 
Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou) 
sa opiera o medzinárodné multicentrálne 
pokusy o dosiahnutie potrebného množstva 
pacientov v krátkom časovom rozpätí.
Epidemiologický výskum si vyžaduje veľkú 
rôznorodosť populácií a medzinárodných 
sietí na dosiahnutie zmysluplných záverov.
Rozvoj nových diagnostických metód a 
liečebných postupov zriedkavých chorôb si 
na účely zvýšenia počtu pacientov na štúdiu 
taktiež vyžaduje mnohonárodný prístup.
Vykonávanie výskumu motivovaného 
zdravotnou politikou na európskej úrovni 

Klinický výskum mnohých chorôb (napr. 
reumatických chorôb, rakoviny, 
kardiovaskulárnych chorôb, duševných a 
neurologických chorôb, najmä tých, ktoré sú 
spojené so starnutím, napr. Alzheimerovou a 
Parkinsonovou chorobou) sa opiera o 
medzinárodné multicentrálne pokusy o 
dosiahnutie potrebného množstva pacientov 
v krátkom časovom rozpätí. 
Epidemiologický výskum si vyžaduje veľkú 
rôznorodosť populácií a medzinárodných 
sietí na dosiahnutie zmysluplných záverov. 
Rozvoj nových diagnostických metód a 
liečebných postupov zriedkavých chorôb si 
na účely zvýšenia počtu pacientov na štúdiu 
taktiež vyžaduje mnohonárodný prístup. 
Vykonávanie výskumu motivovaného 
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umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach a 
biobankách.

zdravotnou politikou na európskej úrovni 
umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach a 
biobankách.

Or. pl

Odôvodnene

Významný počet ľudí trpiacich artritídou (viac ako 100 miliónov v rámci EÚ podľa Európskej 
ligy proti reumatizmu (EULAR)) zdôrazňuje potrebu začleniť reumatické choroby do 
rámcového programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Janusz Wojciechowski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 1. Zdravie, Činnosti, bod 2 štvrtá zarážka

- Translačný výskum hlavných chorôb: 
rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, 
cukrovky/obezity, zriedkavých chorôb a 
iných chronických chorôb (napr. 
osteoartóza). Rozvoj stratégií zameraných na 
pacienta v oblasti prevencie, diagnostiky a 
liečby vrátane klinického výskumu.

- Translačný výskum hlavných chorôb: 
reumatických chorôb, rakoviny, 
kardiovaskulárnych chorôb, 
cukrovky/obezity, zriedkavých chorôb a 
iných chronických chorôb (napr. 
osteoartóza). Rozvoj stratégií zameraných na 
pacienta v oblasti prevencie, diagnostiky a 
liečby vrátane klinického výskumu.

Or. pl

Odôvodnene

Významný počet ľudí trpiacich artritídou (viac ako 100 miliónov v rámci EÚ podľa Európskej 
ligy proti reumatizmu (EULAR)) zdôrazňuje potrebu začleniť reumatické choroby do 
rámcového programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Janusz Wojciechowski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 1. Zdravie, Činnosti, bod 3 druhá zarážka

– Kvalita, výkonnosť a solidarita 
zdravotných systémov vrátane prechodných 
zdravotných systémov. Transpozícia 
účinných liečebných metód do rozhodnutí 
vedenia, zabezpečovanie adekvátneho 

– Kvalita, výkonnosť a solidarita 
zdravotných systémov vrátane prechodných 
zdravotných systémov. Transpozícia 
účinných liečebných metód do rozhodnutí 
vedenia, zabezpečovanie adekvátneho 
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prísunu ľudských zdrojov, analyzovanie 
faktorov, ktoré majú vplyv na rovnosť pri 
prístupe k vysoko kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti vrátane analýz zmien populácie 
(napr. starnutie, mobilita a migrácia, ako aj 
zmena pracoviska).

prísunu ľudských zdrojov, analyzovanie 
faktorov, ktoré majú vplyv na rovnosť pri 
prístupe k vysoko kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti  bez ohľadu na materiálnu 
situáciu a miesto bydliska, vrátane analýz 
zmien populácie (napr. starnutie, mobilita a 
migrácia, ako aj zmena pracoviska).

Or. pl

Odôvodnene

Cieľom by malo byť sprístupnenie zdravotnej starostlivosti nezávisle na materiálnej situácii a 
mieste bydliska (mesto alebo obec). Táto problematika by mala byť začlenená pod výskumné 
programy v oblasti zdravotníctva.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Janusz Wojciechowski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 1. Zdravie, Činnosti, bod 3 tretia zarážka

- Zvýšená prevencia chorôb a lepšie 
využívanie liekov. Rozvoj účinnej verejnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zaoberá 
širším spektrom určujúcich zdravotných 
faktorov (napr. stres, strava a faktory 
životného prostredia).

- Zvýšená prevencia chorôb a postihnutia a 
lepšie využívanie liekov. Rozvoj účinnej 
verejnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa 
zaoberá širším spektrom určujúcich 
zdravotných faktorov (napr. stres, strava a 
faktory životného prostredia).

Or. pl

Odôvodnene

Prevencia postihnutia je práve tak dôležitá ako prevencia chorôb, a preto by mala byť 
začlenená do rámcového programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I, I SPOLUPRÁCA, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 

Odôvodnenie odsek 1 

Inovácie a nové znalosti v oblasti trvalo 
udržateľného riadenia, výroby a využívania 
biologických zdrojov (mikroorganizmov, 
rastlín, zvierat) poskytnú základ pre nové, 
trvalo udržateľné, ekologické a 
konkurencieschopné výrobky v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 

Inovácie a nové znalosti v oblasti trvalo 
udržateľného riadenia, výroby a využívania 
biologických zdrojov (mikroorganizmov, 
rastlín, zvierat) poskytnú základ pre nové, 
trvalo udržateľné, ekologické a 
konkurencieschopné výrobky v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
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potravín, zdravia lesníctva, ako aj v 
súvisiacich sektoroch. V súlade s európskou 
stratégiou v oblasti biológie a biotechnológie
to pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych biotechnologických a 
potravinárskych podnikov, najmä malých a 
stredných podnikov s najmodernejšími 
technológiami a zároveň zlepšiť sociálne a 
životné podmienky. Výskum bezpečnosti 
potravín a potravinových reťazcov, chorôb 
súvisiacich so stravou, výberu potravín a 
vplyvu potravín a výživy na zdravie pomôže 
pri boji  s chorobami súvisiacimi so stravou 
(napr. obezita, alergie) a infekčnými 
chorobami (napr. prenosná spongiformná 
encefalopatia, vtáčia chrípka) a zároveň 
prispeje k realizácii existujúcich a 
vytváraniu budúcich politík a predpisov v 
oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín a 
ochrany spotrebiteľov.

potravín, zdravia lesníctva, ako aj v 
súvisiacich sektoroch. Trvalo udržateľná 
výroba zdravých potravín a ostatných 
výrobkov, ako aj európska stratégia v 
oblasti biológie a biotechnológie pomôže 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskych 
biotechnologických a potravinárskych 
podnikov, najmä malých a stredných
podnikov a zároveň zlepšiť sociálne a 
životné podmienky. Výskum bezpečnosti 
potravín a potravinových reťazcov, chorôb 
súvisiacich so stravou, trvalo udržateľný
výber potravín a vplyv potravín a výživy na 
zdravie pomôže pri boji  s chorobami 
súvisiacimi so stravou (napr. obezita, 
alergie) a infekčnými chorobami (napr. 
prenosná spongiformná encefalopatia, vtáčia 
chrípka) a zároveň prispeje k realizácii 
existujúcich a vytváraniu budúcich politík a 
predpisov v oblasti zdravia ľudí, zvierat a 
rastlín a ochrany spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa podporovať výskum inovácií pre ekologické poľnohospodárstvo a iné systémy 
hospodárenia s nízkymi vstupmi.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Markus Pieper

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 

Odôvodnenie odsek 1 

Odôvodnenie Odôvodnenie
Inovácie a nové znalosti v oblasti trvalo 
udržateľného riadenia, výroby a využívania 
biologických zdrojov (mikroorganizmov, 
rastlín, zvierat) poskytnú základ pre nové, 
trvalo udržateľné, ekologické a 
konkurencieschopné výrobky v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
potravín, zdravia lesníctva, ako aj v 
súvisiacich sektoroch. V súlade s európskou 
stratégiou v oblasti biológie a biotechnológie 

Inovácie a nové znalosti v oblasti trvalo 
udržateľného riadenia, výroby a využívania 
biologických zdrojov (mikroorganizmov, 
rastlín, zvierat) poskytnú základ pre nové, 
trvalo udržateľné, ekologické a 
konkurencieschopné výrobky v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
potravín, zdravia lesníctva, ako aj v 
súvisiacich sektoroch. V súlade s európskou 
stratégiou v oblasti biológie a biotechnológie 
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to pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych biotechnologických a 
potravinárskych podnikov, najmä malých a 
stredných podnikov s najmodernejšími 
technológiami a zároveň zlepšiť sociálne a 
životné podmienky. Výskum bezpečnosti 
potravín a potravinových reťazcov, chorôb 
súvisiacich so stravou, výberu potravín a 
vplyvu potravín a výživy na zdravie pomôže 
pri boji  s chorobami súvisiacimi so stravou 
(napr. obezita, alergie) a infekčnými 
chorobami (napr. prenosná spongiformná 
encefalopatia, vtáčia chrípka) a zároveň 
prispeje k realizácii existujúcich a 
vytváraniu budúcich politík a predpisov v 
oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín a 
ochrany spotrebiteľov. 

to pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych biotechnologických a 
potravinárskych podnikov, najmä malých a 
stredných podnikov s najmodernejšími 
technológiami a zároveň zlepšiť sociálne a 
životné podmienky. Obzvlášť sa má 
podporovať vysoká úroveň účasti malých a 
stredných podnikov na výskume. Výskum 
bezpečnosti potravín a potravinových 
reťazcov, chorôb súvisiacich so stravou, 
výberu potravín a vplyvu potravín a výživy 
na zdravie pomôže pri boji  s chorobami 
súvisiacimi so stravou (napr. obezita, 
alergie) a infekčnými chorobami (napr. 
prenosná spongiformná encefalopatia, vtáčia 
chrípka) a zároveň prispeje k realizácii 
existujúcich a vytváraniu budúcich politík a 
predpisov v oblasti zdravia ľudí, zvierat a 
rastlín a ochrany spotrebiteľov. 

Or. de

Odôvodnenie

Musia sa využiť možnosti výskumu malých a stredných podnikov v Európe a podporovať 
vzájomnú výmenu informácií medzi nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Markus Pieper

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Príloha I, I Spolupráca, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 
Odôvodnenie odsek 2 

Rôznorodosť európskych podnikov v týchto 
oblastiach je síce jednou zo silných stránok a 
predstavuje príležitosť, ale vedie k 
roztrieštenému prístupu k podobným 
otázkam. Lepšie riešenie predstavuje 
zvýšená spolupráca a výmena poznatkov, 
napr. o nových metódach, postupoch a 
normách, ktoré vyplývajú zo zmien 
právnych predpisov EÚ.

Rôznorodosť európskych podnikov v týchto 
oblastiach je síce jednou zo silných stránok a 
predstavuje príležitosť, ale vedie k 
roztrieštenému prístupu k podobným 
otázkam. Lepšie riešenie predstavuje 
zvýšená spolupráca a výmena poznatkov, 
napr. o nových metódach, postupoch a 
normách, ktoré vyplývajú zo zmien 
právnych predpisov EÚ.  Aby sa riešili 
komunikačné priepasti a zlepšila 
spolupráca v oblasti európskeho 
poľnohospodárskeho výskumu, bolo by 
užitočné zriadiť a rozvíjať platformy 
podporované internetom.
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Or. de

Odôvodnenie

Za účelom zlepšenia spolupráce na úrovni EÚ a lepšieho využitia synergií je spoločná 
internetová platforma vhodným prostriedkom pri nadväzovaní kontaktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 

Odôvodnenie odsek 2a (nový) 

Rôznorodosť európskych podnikov v týchto 
oblastiach je síce jednou zo silných stránok a 
predstavuje príležitosť, ale vedie k 
roztrieštenému prístupu k podobným 
otázkam. Lepšie riešenie predstavuje 
zvýšená spolupráca a výmena poznatkov, 
napr. o nových metódach, postupoch a 
normách, ktoré vyplývajú zo zmien 
právnych predpisov EÚ.  

Rôznorodosť európskych podnikov v týchto 
oblastiach je síce jednou zo silných stránok a 
predstavuje príležitosť, ale vedie k 
roztrieštenému prístupu k podobným 
otázkam. Lepšie riešenie predstavuje 
zvýšená spolupráca a výmena poznatkov, 
napr. o nových metódach, postupoch a 
normách, ktoré vyplývajú zo zmien 
právnych predpisov EÚ. 

Dôraz by sa tiež mal klásť na aplikovaný 
výskum  a optimálne šírenie jeho výsledkov 
skúmania. Celkovo je otázka oznamovania 
výsledkov výskumu nesmierne dôležitá, ak 
má byť úsilie výskumníkov zmysluplným 
prispením pri riešení problémov a výziev, 
ktorým čelí poľnohospodársky sektor. Je 
rovnako dôležité, aby poľnohospodársky 
výskum spĺňal potreby, požiadavky a výzvy 
sektora.

Or. el

Odôvodnenie

Otázka komunikácie medzi výskumom a poľnohospodárskymi sektormi a medzi výskumom a 
spoločnosťou by celkovo mala tvoriť jednu z kľúčových tém na skúmanie pri stanovovaní 
cieľov, plánovaní a uskutočňovaní výskumných programov. Je to zbytočné, ak výskum 
nereaguje na potreby poľnohospodárov a sektor celkovo a zostáva vzdialený od výziev, 
ktorým je potrebné čeliť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I, I SPOLUPRÁCA, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 

Odôvodnenie odsek 3 

Viaceré európske technologické platformy 
pracujú na stanovení spoločných 
výskumných priorít, napr. v oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesníctva a 
sektorov súvisiacich s lesníctvom, 
globálneho zdravia zvierat, chovu 
hospodárskych zvierat, potravín a 
priemyselnej biotechnológie. Výskum 
taktiež poskytne vedomostnú základňu 
potrebnú na podporu: spoločnej 
poľnohospodárskej politiky; 
poľnohospodárstva a obchodných otázok; 
predpisov v oblasti bezpečnosti potravín; 
zdravia zvierat, kontroly chorobnosti a 
ochranných noriem v Spoločenstve; a 
reformy spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, ktorej cieľom je zabezpečiť 
trvalo udržateľný rozvoj rybolovu a 
akvakultúry. Plánuje sa tiež pružná reakcia 
na nové politické požiadavky, najmä pokiaľ 
ide o nové sociálne alebo hospodárske 
trendy.

Viaceré európske technologické platformy 
pracujú na stanovení spoločných 
výskumných priorít, napr. v oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie podporujúcej 
biodiverzitu geneticky nemodifikovaných 
organizmov (non-GMO) 
v poľnohospodárstve a lesníctve, lesníctva a 
sektorov súvisiacich s lesníctvom, 
globálneho zdravia zvierat, chovu 
hospodárskych zvierat, trvalo udržateľného 
využitia pôdy, potravín a priemyselnej 
biotechnológie. Výskum taktiež poskytne 
vedomostnú základňu potrebnú na podporu: 
spoločnej poľnohospodárskej politiky; 
poľnohospodárstva a obchodných otázok; 
predpisov v oblasti bezpečnosti potravín; 
zdravia zvierat, kontroly chorobnosti a 
ochranných noriem v Spoločenstve; a 
reformy spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, ktorej cieľom je zabezpečiť 
trvalo udržateľný rozvoj rybolovu 
a akvakultúry . Plánuje sa tiež pružná 
reakcia na nové politické požiadavky, najmä 
pokiaľ ide o nové sociálne alebo 
hospodárske trendy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thijs Berman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Príloha I, I SPOLUPRÁCA, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 
Činnosti odsek 1 

Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov a 
vodného prostredia: Umožňovanie výskumu 
vrátane technológií, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, ako aj 
systémovej biológie a konvergenčných 
technológií pre mikroorganizmy, rastliny a 

Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov a 
vodného prostredia: Umožňovanie výskumu 
vrátane technológií, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, metabonomiky, 
systémovej biológie a konvergenčných 
technológií pre mikroorganizmy, vrátane 
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zvieratá, vrátane využívania ich biodiverzity, 
lepšie poľnohospodárske plodiny a postupy 
pestovania, vrátane ekologického 
poľnohospodárstva, programov kvalitnej 
produkcie a dôsledkov GMO, trvalo 
udržateľné, konkurencieschopné a 
multifunkčné poľnohospodárstvo a 
lesníctvo, rozvoj vidieka, zdravie zvierat, ich
chov a produkcia, zdravie rastlín, trvalo 
udržateľné rybné hospodárstvo a 
akvakultúra, infekčné choroby zvierat 
vrátane zoonóz, bezpečná likvidácia odpadu 
živočíšneho pôvodu, uchovávanie, riadenie a 
využívanie živých vodných zdrojov, 
rozvíjanie nástrojov, ktoré potrebujú 
tvorcovia politiky a iné zainteresované 
strany v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka (krajina, postupy správy krajiny 
atď.)

štúdia metagenómu, rastliny a zvieratá, 
vrátane  uchovávania a trvale udržateľného
využívania ich biodiverzity, lepšie 
poľnohospodárske plodiny a postupy 
pestovania v celej svojej rozmanitosti, 
vrátane ekologického a trvalo udržateľného  
poľnohospodárstva, programov kvalitnej 
produkcie a dôsledkov GMO a vplyv 
nepôvodných druhov; trvalo udržateľné, 
konkurencieschopné a multifunkčné 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozvoj 
vidieka, zdravie zvierat, ich chov a 
produkcia, zdravie rastlín, trvalo udržateľné 
rybné hospodárstvo a akvakultúra, infekčné 
choroby zvierat, vrátane epidemiologických 
štúdií, výskumu v oblasti očkovacích látok a 
diagnostiky vrátane zoonóz a chorôb 
spojených s krmivom pre zvieratá; 
bezpečná likvidácia odpadu živočíšneho 
pôvodu, uchovávanie a trvalo udržateľné 
riadenie a využívanie živých vodných 
zdrojov; výskum a rozvoj nástrojov, ktoré 
potrebujú a používajú nielen v Európe, ale 
aj v rozvojovom svete, tvorcovia politiky a 
iné zainteresované strany v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
(krajina, postupy správy krajiny atď.).

Or. en

Odôvodnene

Tieto dodatky objasňujú obsah textu a bližšie ho špecifikujú, okrem iného zdôraznením 
potreby podporovať všetky hľadiská genetického výskumu, epidemilogického výskumu 
a výskumu zdravia zvierat.

Viac pozornosti by sa malo venovať vplyvu nepôvodných druhov a tomu, ako na regionálnej 
a európskej úrovni riešiť problém škodlivých následkov týchto geneticky
modifikovaných rastlín.

Zároveň nie je nutné robiť výskum v oblasti budúcich nástrojov, ale hodnotiť aj existujúce 
nástroje
a metódy v oblasti rozhodovania pri rozvoji vidieka a poľnohospodárstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I, I SPOLUPRÁCA, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 

Činnosti, odsek 1 

Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov a 
vodného prostredia: Umožňovanie výskumu 
vrátane technológií, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, ako aj 
systémovej biológie a konvergenčných 
technológií pre mikroorganizmy, rastliny a 
zvieratá, vrátane využívania ich biodiverzity, 
lepšie poľnohospodárske plodiny a postupy 
pestovania, vrátane ekologického 
poľnohospodárstva, programov kvalitnej 
produkcie a dôsledkov GMO, trvalo 
udržateľné, konkurencieschopné a 
multifunkčné poľnohospodárstvo a 
lesníctvo, rozvoj vidieka, zdravie zvierat, ich 
chov a produkcia, zdravie rastlín, trvalo 
udržateľné rybné hospodárstvo a 
akvakultúra, infekčné choroby zvierat 
vrátane zoonóz, bezpečná likvidácia odpadu 
živočíšneho pôvodu, uchovávanie, riadenie a 
využívanie živých vodných zdrojov, 
rozvíjanie nástrojov, ktoré potrebujú 
tvorcovia politiky a iné zainteresované 
strany v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka (krajina, postupy správy krajiny 
atď.)

Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov a 
vodného prostredia: Umožňovanie výskumu 
vrátane technológií, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, systémovej 
biológie a konvergenčných technológií pre 
mikroorganizmy, rastliny a zvieratá, vrátane 
uchovávania a trvale udržateľného využitia  
ich geneticky nemodifikovanej biodiverzity, 
a genetických zdrojov na farmách a na 
pôvodnom mieste; lepšie poľnohospodárske 
plodiny a postupy pestovania, vrátane 
ekologického poľnohospodárstva a iných 
trvalo udržateľných systémov hospodárenia 
s nízkymi vstupmi energie, programov 
kvalitnej produkcie a dôsledkov GMO, 
trvalo udržateľné, konkurencieschopné a 
multifunkčné poľnohospodárstvo a 
lesníctvo, integrovaný rozvoj vidieka, 
vrátane aspektov účasti občianskej 
spoločnosti na plánovaní a rozhodovaní; 
zdravie zvierat, ich chov a produkcia, 
zdravie rastlín, trvalo udržateľné rybné 
hospodárstvo a akvakultúra, infekčné 
choroby zvierat vrátane zoonóz; iné 
ohrozenia pre trvalú udržateľnosť a 
bezpečnosť zásob potravín na základe 
výroby potravín (vrátane klimatických 
zmien a vyčerpania zásob ropy); bezpečná 
likvidácia, vylepšenie a použitie odpadu 
živočíšneho pôvodu, uchovávanie riadenie a 
využívanie živých vodných zdrojov;  
nástrojov, ktoré potrebujú tvorcovia politiky 
a iné zainteresované strany v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
(krajina, postupy správy krajiny atď.)

Or. en
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Odôvodnene

Trvalá udržateľnosť výroby potravín a riadenie zdrojov je hlavným zmyslom tejto činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I, I Spolupráca, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, Činnosti, 

odsek 1 

• Trvalo udržateľná výroba a 
riadenie biologických zdrojov z pôdy, 
lesov a vodného prostredia: Umožňovanie 
výskumu vrátane technológií, ktoré majú v 
názve koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, ako aj 
systémovej biológie a konvergenčných 
technológií pre mikroorganizmy, rastliny a 
zvieratá, vrátane využívania ich biodiverzity, 
lepšie poľnohospodárske plodiny a postupy 
pestovania, vrátane ekologického 
poľnohospodárstva, programov kvalitnej 
produkcie a dôsledkov GMO, trvalo 
udržateľné, konkurencieschopné a 
multifunkčné poľnohospodárstvo a 
lesníctvo, rozvoj vidieka, zdravie zvierat, ich 
chov a produkcia, zdravie rastlín, trvalo 
udržateľné rybné hospodárstvo a 
akvakultúra, infekčné choroby zvierat 
vrátane zoonóz, bezpečná likvidácia odpadu 
živočíšneho pôvodu, uchovávanie, riadenie a 
využívanie živých vodných zdrojov, 
rozvíjanie nástrojov, ktoré potrebujú 
tvorcovia politiky a iné zainteresované 
strany v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka (krajina, postupy správy krajiny 
atď.).

• Trvalo udržateľná výroba a 
riadenie biologických zdrojov z pôdy, 
lesov a vodného prostredia: Umožňovanie 
výskumu vrátane technológií, ktoré majú v 
názve koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, ako aj 
systémovej biológie a konvergenčných 
technológií pre mikroorganizmy, rastliny a 
zvieratá, vrátane využívania ich biodiverzity, 
lepšie poľnohospodárske plodiny a postupy 
pestovania, vrátane ekologického 
poľnohospodárstva, programov kvalitnej 
produkcie a dôsledkov GMO a výskum 
v oblasti spolunažívania geneticky 
modifikovaných, tradičných a ekologických 
poľnohospodárskych plodín; trvalo 
udržateľné, konkurencieschopné a 
multifunkčné poľnohospodárstvo a lesníctvo, 
rozvoj vidieka, zdravie zvierat, ich chov a 
produkcia, zdravie rastlín, trvalo udržateľné 
rybné hospodárstvo a akvakultúra, infekčné 
choroby zvierat vrátane zoonóz, bezpečná 
likvidácia odpadu živočíšneho pôvodu, 
uchovávanie, riadenie a využívanie živých 
vodných zdrojov, rozvíjanie nástrojov, ktoré 
potrebujú tvorcovia politiky a iné 
zainteresované strany v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
(krajina, postupy správy krajiny atď.).

Or. el

Odôvodnenie

Otázka spolunažívania je veľmi dôležitá problematika, ktorej čelí sektor poľnohospodárstva v 
súčasnosti a jednou z tých, ktoré upútajú  záujem aj v budúcnosti.  Je dôležité, aby ju aj 
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výskum začal riešiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I, I SPOLUPRÁCA, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 

Činnosti, odsek 2 

„Od stola až do poľnohospodárskeho 
podniku“: Potraviny, zdravie a životné 
podmienky:  Spotrebiteľské, spoločenské, 
priemyselné a zdravotné aspekty potravín a 
krmív vrátane behaviorálnych a 
kognitívnych vied, výživa, choroby a 
poruchy súvisiace so stravou vrátane 
obezity, inovatívne technológie spracovania 
potravín a krmív (vrátane balenia), zlepšená 
chemická a mikrobiologická kvalita a 
bezpečnosť potravín, nápojov a krmív, 
integrita (a kontrola) potravinového reťazca, 
vplyv životného prostredia na 
potraviny/potravinové reťazce a vplyv 
potravín/potravinových reťazcov, celková 
koncepcia potravinového reťazca (vrátane 
plodov mora), vysledovateľnosť pôvodu 
produktu.

„Od stola až do poľnohospodárskeho 
podniku“: Potraviny, zdravie a životné 
podmienky:  Spotrebiteľské, spoločenské, 
kultúrne, priemyselné a zdravotné aspekty 
potravín a krmív vrátane behaviorálnych a 
kognitívnych vied, výživa, choroby a 
poruchy súvisiace so stravou vrátane obezity 
a alergií; zdravotný prínos určitých 
potravín a diét; inovatívne prepravné a 
predajné technológie spracovania potravín a 
krmív (vrátane obmedzenia balenia a 
prepravných vzdialenosti potravín), 
zlepšená chemická a biologická kvalita a 
bezpečnosť potravín, nápojov a krmív, 
integrita a trvalá udržateľnosť (a kontrola) 
potravinového reťazca, vplyv životného 
prostredia na potraviny/potravinové reťazce 
a vplyv potravín/potravinových reťazcov, 
celková koncepcia potravinového reťazca 
(vrátane plodov mora), vysledovateľnosť 
pôvodu produktu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I, I SPOLUPRÁCA, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia, 

Činnosti, odsek 3 

Lepšie poľnohospodárske plodiny, krmivá, 
produkty mora a biomasa (vrátane morských 
zdrojov) na získavanie energie, ochranu 
životného prostredia, ako aj na uchovávanie 
vysokej pridanej hodnoty produktov ako 
napr. materiály a chemické látky, vrátane 
nových systémov hospodárenia, bioprocesov 
a koncepcií biorafinovania, biokatalýza; 
lesníctvo a výrobky a postupy súvisiace 
s lesníctvom; obnova životného prostredia a 

Lepšie poľnohospodárske plodiny, krmivá, 
produkty mora a biomasa (vrátane morských 
zdrojov) na získavanie energie, ochranu 
životného prostredia, ako aj na uchovávanie 
vysokej pridanej hodnoty produktov ako 
napr. materiály a chemické látky, vrátane 
nových trvalo udržateľných systémov 
hospodárenia a systémov hospodárenia na 
základe obnoviteľnej energie, bioprocesov a 
koncepcií biorafinovania, biokatalýza; 
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čisté spracovanie. lesníctvo a výrobky a postupy súvisiace 
s lesníctvom; obnova životného prostredia a 
čisté spracovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha II,  INDIKATÍVNE PREROZDELENIE MEDZI PROGRAMAMI; Spolupráca, 

Potraviny poľnohospodárstvo a biotechnológia

Potraviny, poľnohospodárstvo a 
biotechnológia:
2 455 miliónov eur

Potraviny, poľnohospodárstvo a 
biotechnológia:
2 455 miliónov eur; nie viac ako 50% tejto 
sumy sa použije na biotechnologické 
projekty.

Or. en


