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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 Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Odôvodnenie 1

(1) Cieľom Spoločenstva je posilniť 
vedecko-technickú základňu priemyslu 
Spoločenstva a zabezpečiť vysokú mieru 
konkurencieschopnosti. Na tento účel bude 
Spoločenstvo podporovať všetky výskumné 
činnosti, ktoré sa považujú za vhodné, najmä 
podporou podnikov vrátane malých 
a stredných podnikov, výskumných centier 
a vysokých škôl pri ich činnostiach v oblasti 
výskumu a technického rozvoja.

(1) Cieľom Spoločenstva je posilniť 
vedecko-technickú základňu priemyslu 
Spoločenstva a zabezpečiť vysokú mieru 
konkurencieschopnosti. Na tento účel bude 
Spoločenstvo podporovať všetky výskumné 
činnosti, ktoré sa považujú za vhodné, najmä 
podporou podnikov vrátane malých 
a stredných podnikov, nekomerčných 
výskumných centier a vysokých škôl pri ich 
činnostiach v oblasti výskumu a technického 
rozvoja. 

Or. pl
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Odôvodnenie

It is important that Parliament should support scientific centres not involved in any 
commercial activity. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Odôvodnenie 1 a (nové)

(1a) Výskum financovaný z verejných 
zdrojov by mal byť v prvom rade zameraný 
na zvyšovanie vedomostí, ako aj na potreby 
a priority verejnosti.

Or. it

Odôvodnenie

It is inceasingly the case that science and research are linked to competitiveness, the economy 
and industry inputs/benefits. The primary purpose of scientific research should be to increase 
knowledge.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Odôvodnenie 2

(2) Ústrednú úlohu výskumu pri 
zabezpečovaní konkurencieschopnosti 
a hospodárskeho rastu uznala Európska rada 
na svojom zasadaní v Lisabone, kde sa na 
vedomosti a inovácie kládol dôraz ako na 
motor hospodárskeho pokroku v Európe, 
a to aj v oblasti rastu zamestnanosti.

(2) Ústrednú úlohu výskumu pri 
zabezpečovaní konkurencieschopnosti 
a hospodárskeho rastu uznala Európska rada 
na svojom zasadaní v Lisabone, kde sa na 
vedomosti a inovácie kládol dôraz ako na 
motor hospodárskeho a spoločenského 
pokroku v Európe, a to aj v oblasti rastu 
zamestnanosti.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Odôvodnenie 4 a (new)

(4a) Európsky parlament vyzýva prevziať 
vedúcu úlohu v Európe, čo sa týka tvorby a 
uplatňovania technológií životného 
prostredia a dosiahnutia trvalo udržateľnej 
výroby a spotreby. Pri mnohých 
príležitostiach taktiež zdôrazňuje úlohu 
výskumu pri hľadaní spôsobov, ako 
bojovať proti klimatickým zmenám. 
Spoločenstvo bude musieť realizovať 
intenzívnu výskumnú činnosť, ak sa má 
dosiahnuť významný pokrok v oblasti 
technického rozvoja. Parlament takisto 
zdôraznil potrebu konať v boji proti 
využívaniu žien a označil ľudské 
reprodukčné klonovanie za neoprávnené na 
podporu a financovanie v akomkoľvek 
programe Spoločenstva.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
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 nekomerčných
strán by Spoločenstvo malo stanoviť 
vedecké a technické ciele, ktoré sa majú 
dosiahnuť v rámci siedmeho rámcového 
programu na obdobie rokov 2007 až 2013.
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Or. pl

Odôvodnenie

It is important that Parliament should support scientific centres not involved in any 
commercial activity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Odôvodnenie 10

(10) Mali by sa rozšíriť výskumné 
a inovačné kapacity v celej Európe a malo 
by sa zabezpečiť ich optimálne využívanie.

(10) Mali by sa rozšíriť výskumné 
a inovačné kapacity v celej Európe a malo 
by sa zabezpečiť ich optimálne využívanie. 
V tejto súvslosti by sa mohlo 
zvážiťoslobodenie od platenia dane 
právnických osôb s ohľadom na dotácie 
EÚ pre malé a stredné podniky (MSP) v 
rámci siedmeho rámcového programu  v 
oblasti výskumu a technického rozvoja.  

Or. fr

Odôvodnenie

Optimal use of innovation capacities may also entail new ideas at Community level in the 
taxation field.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, 
Dagmar Roth-Behrendt and Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Odôvodnenie 10 a (nové)

Berúc do úvahy Protokol Amsterdamskej 
zmluvy o ochrane a blahu zvierat, vo 
všetkých oblastiach výskumu by sa mal 
propagovať a rozširovať výskum rozvoja 
alternatívnych stratégií testovania, a najmä 
metód, ktoré sa nerealizujú na zvieratách, 
tak, aby sa zredukovalo využívanie zvierat 
pri výskume a testovaní s perspektívou 
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neskoršieho úplného nahradenia 
využívaných zvierat.    

Or. en

Odôvodnenie

The Protocol on protection and welfare of animals requires the Community and the Member 
States to pay full regard to the welfare requirements of animals in formulating and 
implementing policies, including research policy. The development and validation of 
alternatives to animal testing is a priority under Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, and Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC requires the 
Commission and MemberStates to encourage research into the development of alternatives. 
The objective to promote and enhance the development of non-animal methods and 
alternative testing strategies should therefore be specifically included, in particular in view of 
the requirements of Council Directive 76/768/EEC on cosmetic products, as amended, and 
the objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Odôvodnenie 12

(12) V rámci témy „spolupráca“ by sa 
podpora mala poskytovať medzištátnej 
spolupráci každého rozsahu v rámci 
Európskej únie a mimo nej, ktorá sa týka 
rôznych tematických okruhov, ktoré 
zodpovedajú hlavným oblastiam pokroku 
vedomostí a techniky, v ktorých by sa mal 
výskum podporovať a zintenzívniť, aby 
prispel k riešeniu európskych otázok 
v sociálnej, hospodárskej, environmentálnej 
a priemyselnej oblasti.

(12) V rámci témy „spolupráca“ by sa 
podpora mala poskytovať medzištátnej 
spolupráci každého rozsahu v rámci 
Európskej únie a mimo nej, ktorá sa týka 
rôznych tematických okruhov, ktoré 
zodpovedajú hlavným oblastiam pokroku 
vedomostí a techniky, v ktorých by sa mal 
výskum podporovať a zintenzívniť, aby 
prispel k riešeniu európskych otázok 
v sociálnej, hospodárskej, environmentálnej 
oblasti, oblasti verejného zdravia a 
priemyselnej oblasti.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Odôvodnenie 14
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(14) V rámci témy „Ľudia“ by sa mal 
v jednotlivcoch vzbudiť záujem o profesiu 
výskumného pracovníka, európski výskumní 
pracovníci by sa mali stimulovať, aby ostali 
v Európe, mali by sa do Európy prilákať 
výskumní pracovníci z celého sveta 
a Európa by sa mala stať príťažlivejšou pre 
špičkových výskumných pracovníkov.

(14) V rámci témy „Ľudia“ by sa mal 
v jednotlivcoch vzbudiť záujem o profesiu 
výskumného pracovníka, európski výskumní 
pracovníci by sa mali stimulovať, aby ostali 
v Európe, mali by sa do Európy prilákať 
výskumní pracovníci z celého sveta 
a Európa by sa mala stať príťažlivejšou pre 
špičkových výskumných pracovníkov. V 
tejto súvislosti by sa mohli zvážiť 
harmonizujúce daňové opatrenia na úrovni 
Spoločenstva, ktoré by pokrývali oblasť 
výskumu 

Or. fr

Odôvodnenie
The EU is justifiably concerned at the 'brain drain' to Asia and America, where conditions 
are more attractive. The Council could surely introduce specific tax harmonisation measures 
for researchers in both private and public sectors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Odôvodnenie 15

(15) V rámci témy „Kapacity“ by sa malo 
optimalizovať využívanie a rozvoj 
výskumných infraštruktúr, mali by sa 
posilniť inovačné možností malých 
a stredných podnikov, ako aj ich schopnosti 
využívať prínos výskumu, mal by sa 
podporovať rozvoj regionálnych 
výskumných zoskupení, mal by sa odhaliť 
výskumný potenciál v konvergenčných a 
najvzdialenejších regiónoch EÚ, veda 
a spoločnosť by sa mali zblížiť s cieľom 
vyvážene integrovať vedu a techniku do 
európskej spoločnosti, mali by sa 
uskutočňovať horizontálne akcie a opatrenia 
na podporu medzinárodnej spolupráce.

(15) V rámci témy „Kapacity“ by sa malo 
optimalizovať využívanie a rozvoj 
výskumných infraštruktúr; proces prístupu k 
siedmemu rámcovému programu v oblasti 
výskumu a technického rozvoja by sa mal 
zjednodušiť; mali by sa intenzívnejšie šíriť 
informácie o činnostiach v rámci tohto 
siedmeho rámcového programu; mali by sa 
posilniť inovačné možností malých 
a stredných podnikov, ako aj ich schopnosti 
využívať prínos výskumu, mal by sa 
podporovať rozvoj regionálnych 
výskumných zoskupení, mal by sa odhaliť 
výskumný potenciál v konvergenčných a 
najvzdialenejších regiónoch EÚ, veda 
a spoločnosť by sa mali zblížiť s cieľom 
vyvážene integrovať vedu a techniku do 
európskej spoločnosti, mali by sa 
uskutočňovať horizontálne akcie a opatrenia 
na podporu medzinárodnej spolupráce.
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Or. fr

Odôvodnenie

The realisation of the objectives will be favoured by the simplification of access procedures to 
the Seventh FPRD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Odôvodnenie 15

(15) V rámci témy „Kapacity“ by sa malo 
optimalizovať využívanie a rozvoj 
výskumných infraštruktúr, mali by sa 
posilniť inovačné možností malých 
a stredných podnikov, ako aj ich schopnosti 
využívať prínos výskumu, mal by sa 
podporovať rozvoj regionálnych 
výskumných zoskupení, mal by sa odhaliť 
výskumný potenciál v konvergenčných a 
najvzdialenejších regiónoch EÚ, veda 
a spoločnosť by sa mali zblížiť s cieľom 
vyvážene integrovať vedu a techniku do 
európskej spoločnosti, mali by sa 
uskutočňovať horizontálne akcie a opatrenia 
na podporu medzinárodnej spolupráce.

(15) V rámci témy „Kapacity“ by sa malo 
optimalizovať využívanie a rozvoj 
výskumných infraštruktúr, mali by sa 
posilniť inovačné možností malých 
a stredných podnikov, ako aj ich schopnosti 
využívať prínos výskumu, mal by sa 
podporovať rozvoj regionálnych a 
miestnych výskumných zoskupení, mal by 
sa odhaliť výskumný potenciál 
v konvergenčných a najvzdialenejších 
regiónoch EÚ, vrátane miestnych centier, 
veda a spoločnosť by sa mali zblížiť 
s cieľom vyvážene integrovať vedu 
a techniku do európskej spoločnosti, mali by 
sa uskutočňovať horizontálne akcie 
a opatrenia na podporu medzinárodnej 
spolupráce.

Or. pl

Odôvodnenie

Emphasis should be placed on the development of local centres, particularly centres situated 
in the outermost regions of the EU.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Odôvodnenie 19
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(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 s ohľadom 
na hľadanie riešení pre klimatické zmeny a 
udržateľnosť vývoja, zdravia európskeho 
obyvateľstva a na oživenie Lisabonskej 
stratégie je nevyhnutné zdvojnásobiť 
rozpočet EÚ na výskum. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, 
Dagmar Roth-Behrendt and Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Odôvodnenie 25

(25) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali rešpektovať 
základné etické princípy vrátane tých, ktoré 
sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie. Stanoviská Európskej 
skupiny pre etiku v oblasti vedy a nových 
technológii sa zohľadňujú a budú sa naďalej 
zohľadňovať.

(25) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali rešpektovať 
základné etické princípy vrátane tých, ktoré 
sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie a v Protokole 
Amsterdamskej zmluvy o ochrane a blahu 
zvierat . Stanoviská Európskej skupiny pre 
etiku v oblasti vedy a nových technológii sa 
zohľadňujú a budú sa naďalej zohľadňovať.

Or. en

Odôvodnenie

The fundamental ethical principle in the Protocol on protection and welfare of animals 
should be included here as well. Practical implications of these principles, also in view of the 
revision of the Commission's ethical review process, need to be taken into account in all 
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research activities supported by the Framework Programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Odôvodnenie 25

(25) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali rešpektovať 
základné etické princípy vrátane tých, ktoré 
sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie. Stanoviská Európskej 
skupiny pre etiku v oblasti vedy a nových 
technológii sa zohľadňujú a budú sa 
naďalej zohľadňovať.

(25) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali rešpektovať 
základné etické princípy vrátane tých, ktoré 
sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie, Dohovore o ľudských 
právach a biomedicíne Rady Európy a vo 
Všeobecnej deklarácii o bioetike a 
ľudských právach UNESCO.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Odôvodnenie 25

(25) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali rešpektovať 
základné etické princípy vrátane tých, ktoré 
sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie. Stanoviská Európskej 
skupiny pre etiku v oblasti vedy a nových 
technológii sa zohľadňujú a budú sa naďalej 
zohľadňovať.

(25) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali v prvom rade 
prinášať prospech ľudským bytostiam a 
rešpektovať základné etické princípy vrátane 
tých, ktoré sú zakotvené v Charte 
základných práv Európskej únie. Stanoviská 
Európskej skupiny pre etiku v oblasti vedy 
a nových technológii sa zohľadňujú a budú 
sa naďalej zohľadňovať.

Or. pl

Odôvodnenie

Research activities should not lead to greater unemployment among EU citizens or cause 
harm to human beings, as in the case of cloning and prenatal research etc.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Odôvodnenie 28

(28) Mali by sa prijať primerané opatrenia 
na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, 
ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie 
finančných strát, neoprávnene vyplatených 
alebo nesprávne použitých finančných 
prostriedkov v súlade s nariadeniami (ES, 
Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o 
ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev , (ES, Euratom) č. 2185/96 z 
11. novembra 1996 o kontrolách a 
inšpekciách na mieste vykonávaných 
Spoločenstvom s cieľom chrániť finančné 
záujmy Európskych spoločenstiev proti 
podvodom a iným nezrovnalostiam a 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF).

(28) Mali by sa tiež prijať primerané 
opatrenia na overenie účinnosti poskytnutej 
pomoci a využívania týchto prostriedkov, na 
zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, ako 
aj potrebné opatrenia na vymáhanie 
finančných strát, neoprávnene vyplatených 
alebo nesprávne použitých finančných 
prostriedkov v súlade s nariadeniami (ES, 
Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o 
ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev , (ES, Euratom) č. 2185/96 z 
11. novembra 1996 o kontrolách a 
inšpekciách na mieste vykonávaných 
Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy 
Európskych spoločenstiev proti podvodom a 
iným nezrovnalostiam a nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF).

Or. fr

Odôvodnenie

From the moment when public funds are committed, it is desirable to verify the effectiveness 
of the appropriations granted in the context of research work.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 2 odsek 2

(2) Spolupráca: podpora celého spektra 
výskumných akcií uskutočňovaných 
prostredníctvom medzištátnej 
spolupráce v týchto tematických 
oblastiach:

(2) Spolupráca: podpora celého spektra 
výskumných akcií uskutočňovaných 
prostredníctvom medzištátnej 
spolupráce v týchto tematických 
oblastiach:

(a) zdravie a potraviny vrátane 



AM\587815SK.doc PE 364.923v01-00 11/74 AM\

SK

(a) zdravie,

(b) potraviny, poľnohospodárstvo 
a biotechnológia,

(c) informačné a komunikačné 
technológie,

(d) nanoveda, nanotechnológie, 
materiály a nové výrobné 
technológie,

(e) energetika,
(f) životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien),,
(g) doprava (vrátane vzdušnej dopravy),
(h) socioekonómia a spoločenské vedy,
(i) bezpečnosť a vesmír.

spoločenských aspektov a 
používania informačných a 
komunikačných technológií; 
výskum v oblasti liečby a prevencie 
chorôb vrátane prepojení s faktormi 
životného prostredia a výživovými 
vzorcami, zameranie sa na 
zanedbávané choroby a rozvoj 
prioritných liečiv;

(b) inovatívne technológie vrátane 
biotechnológie, informačné a 
komunikačné technológie, nanoveda, 
nanotechnológie, materiály a nové 
výrobné technológie;

(c) energetika, energetická výkonnosť a 
doprava (vrátane vzdušnej dopravy);

(d) životné prostredie (vrátane
klimatických zmien),
poľnohospodárstvo a rybné 
hospodárstvo;

(e) bezpečnosť a vesmír.

Or. nl

Odôvodnenie

The above changes to this article are intended to ensure that there is a clear focus on a 
limited number of subjects: Health and Food, Innovative Technologies, Environment and 
Agriculture, Energy and Transport, and Security. These subjects are linked in order to bring 
out the interconnection between them. 
I consider it unnecessary to mention Information and Communication Technologies 
separately, given that these technologies are also included under Capacities. The 
Cooperation section must cover support for the development of all kinds of technologies, 
including ICT technologies. I believe it is unwarranted to place special emphasis on support 
for ICT, given that this industry is dynamic and vigorous, so that support from Europe is not 
necessary at this point.
Separate mention for socio-economic sciences and humanities is not necessary, given that this 
approach is of equal importance to all the sections.
It is also important that specific attention should be given to Fisheries.
If these amendments are adopted, the rest of the document must be changed accordingly, so 
that the right subjects are linked (i.e. horizontal effect of the amendment).



AM\587815SK.doc PE 364.923v01-00 12/74 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 2 odsek 2 písm. (a)

(a) zdravie; (a) zdravie vrátane zdravia detí a tvorba 
programu MICE (Výskum liekov pre deti 
Európy) v súlade s nariadením(ES) č. …/… 
o liekoch používaných na pediatrické účely, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
(EHS) č. 1768/92, smernica 2001/83/ES a 
nariadenie (ES) č. 726/2004;

Or. fr

Odôvodnenie

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 2 odsek 2 písm. (h)

(h) socioekonómia a spoločenské vedy, (h) prírodné vedy a spoločenské vedy

Or. pl

Odôvodnenie

The proposed provision is simpler, whilst covering all scientific aims. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 2 odsek 4

(4) Ľudia: kvantitatívne a kvalitatívne (4) Ľudia: kvantitatívne a kvalitatívne 
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posilňovanie ľudského potenciálu v oblasti 
výskumu a techniky v Európe.

posilňovanie ľudského potenciálu v oblasti 
výskumu a techniky v Európe. V tejto 
súvislosti by sa mohli zvážiť opatrenia na 
harmonizáciu daní na úrovni Spoločenstva, 
ktoré by pokrývali oblasť výskumu.

Or. fr

Odôvodnenie

The EU is justifiably concerned at the 'brain drain' to Asia and America, where conditions 
are more attractive. The Council could surely introduce specific tax harmonisation measures 
for researchers in both private and public sectors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 2 odsek 5

(5) Kapacity: podpora kľúčových aspektov 
európskych výskumných a inovačných 
kapacít, ku ktorým patria napr. výskumné 
infraštruktúry, regionálne výskumné 
zoskupenia, rozvíjanie celého potenciálu 
v konvergenčných a najvzdialenejších 
regiónoch Spoločenstva, výskum v prospech 
malých a stredných podnikov, otázky 
súvisiace s „vedou v spoločnosti“, 
„horizontálne“ činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce.

(5) Kapacity: podpora kľúčových aspektov 
európskych výskumných a inovačných 
kapacít, ku ktorým patria napr. výskumné 
infraštruktúry, regionálne výskumné 
zoskupenia, rozvíjanie celého potenciálu 
v konvergenčných a najvzdialenejších 
regiónoch Spoločenstva vrátane miestnych 
výskumných centier, výskum v prospech 
malých a stredných podnikov, otázky 
súvisiace s „vedou v spoločnosti“, 
„horizontálne“ činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce a podpora pri 
výmene vedeckých poznatkov v 
najvzdialenejších regiónoch EÚ..

Or. pl

Odôvodnenie

The need for cooperation and scientific exchanges among research centres in the outermost 
regions of the EU should be taken into consideration.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 6

Všetky výskumné činnosti vykonávané v 
rámci siedmeho rámcového programu sa 
vykonávajú v súlade so základnými 
zásadami etiky.

Všetky výskumné činnosti vykonávané v 
rámci siedmeho rámcového programu sa 
vykonávajú v prospech ľudských bytostí a 
ich rozvoj v súlade so základnými zásadami 
etiky.

Or. pl

Odôvodnenie

Community-funded research should not lead to increased unemployment or cause harm to 
human beings, as in the case of cloning and prenatal research etc. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 6

Všetky výskumné činnosti vykonávané v 
rámci siedmeho rámcového programu sa 
vykonávajú v súlade so základnými 
zásadami etiky.

Všetky výskumné činnosti vykonávané v 
rámci siedmeho rámcového programu sa 
vykonávajú v súlade so základnými 
zásadami etiky vrátane tých, ktoré sú 
stanovené v Charte základných práv 
Európskej únie, Dohovore o ľudských 
právach a biomedicíne Rady Európy a 
Všeobecnej deklarácii o bioetike a 
ľudských právach UNESCO.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 7 odsek 1

1. Najneskôr do roku 2010 Komisia vykoná 
s pomocou externých odborníkov predbežný 
posudok tohto rámcového programu a jeho 

1. Najneskôr do roku 2009 Komisia vykoná 
s pomocou externých odborníkov predbežný 
posudok tohto rámcového programu a jeho 
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osobitných programov s prihliadnutím na 
kvalitu plánovaných výskumných činností 
a pokrok pri uskutočňovaní stanovených 
cieľov.  

osobitných programov s prihliadnutím na 
kvalitu plánovaných výskumných činností 
a pokrok pri uskutočňovaní stanovených 
cieľov, a to pripravením nezávislej správy.  

Or. pt

Odôvodnenie

In view of the fact that the RTD agenda is constantly evolving, the Seventh Framework 
Programme must be monitored more closely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 3

Deviatimi témami určenými pre akciu EÚ 
sú:

Desiatimi témami určenými pre akciu EÚ 
sú:

Or. fr

Odôvodnenie

The aim of this amendment is to secure consistency with the amendment below.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 3 bod 1

(1) zdravie (1) zdravie vrátane zdravia detí a tvorba 
programu MICE (Výskum liekov pre deti 
Európy) v súlade s nariadením(ES) č. …/… 
o liekoch používaných na pediatrické účely, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
(EHS) č. 1768/92, smernica 2001/83/ES a 
nariadenie (ES) č. 726/2004;

Or. fr
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Odôvodnenie

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 3 bod 9a (nový)

(9a) Vytvorenie platformy pre výmenu 
názorov medzi tvorcami a priemyselným 
sektorom.

Or. fr

Odôvodnenie

It is frequent in the EU to encounter unfinished innovations conceived by European 
researchers or entrepreneurs. For structural, financial or other reasons creators lack the 
resources to develop their concept further. This is a deplorable waste, as in many cases they 
do not know where to turn to make over their procedure to an entity which could incorporate 
it into more extensive research or convert it into a practical industrial application. The EU 
must build the bridges that are needed to link creators to industry. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 5

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
vedeckých oblastiam, ktoré sa týkajú 
viacerých oblastí, ku ktorým patria 
napr. námorné vedy a technika.

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
vedeckých oblastiam, ktoré sa týkajú 
viacerých oblastí, ku ktorým patria 
napr. námorné vedy a technika. Táto 
pozornosť bude založená na koordinácii a 
získaní výsledkov, ktoré umožnia vytvorenie 
príslušnej metodiky EÚ.

Or. pt
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Odôvodnenie

The EU needs to draw up a proper European marine sciense and technology policy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 5 a (nový)

Zapojenie malých a stredných podnikov 
(MSP), najmä tých, ktoré sú založené na 
poznatkoch, sa musí zabezpečiť pomocou 
praktických podporných opatrení 
sprevádzaných kvantitatívnou a 
kvalitatívnou kontrolou dosiahnutých 
cieľov.  

Or. pt

Odôvodnenie

In view of the essential role palyed by SMEs in innovation and in improving competitiveness, 
the contribution which they make must be secured and assessed as part of the framework 
programme..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 5 b (nový)

Je nutná podpora iniciatív, ktorých cieľom 
je sprostredkovanie vedeckého dialógu a 
šírenie výsledkov čo najširšiemu publiku 
mimo vedeckej komunity s perspektívou 
rozšírenia úlohy občianskej spoločnosti vo 
výskume. Aspekt rovnosti pohlaví sa musí 
zabezpečiť na všetkých úrovniach 
výskumu.

Or. pt
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Odôvodnenie
A knowledge-based society needs to be developed and within it the full potential of women 
must be exploited. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 7

Najmä v prípade oblastí, ktoré sú podstatné 
z hľadiska priemyslu, sa témy určili okrem 
iných zdrojov pomocou rôznych 
„európskych technologických platforiem“
zriadených v oblastiach, v ktorých 
konkurencieschopnosť, hospodársky rast 
a blahobyt Európy závisia na významnom 
výskume a technickom pokroku zo 
strednodobého až dlhodobého hľadiska. 
Európske technologické platformy združujú 
zainteresované strany pod priemyselným 
vedením s cieľom definovať a realizovať 
strategický výskumný plán. Tento rámcový 
program prispeje k realizácii uvedených 
strategických výskumných plánov v tých 
prípadoch, keď tieto plány predstavujú 
skutočnú európsku pridanú hodnotu.

Najmä v prípade oblastí, ktoré sú podstatné 
z hľadiska priemyslu, sa témy určili okrem 
iných zdrojov pomocou rôznych 
„európskych technologických platforiem“ 
zriadených v oblastiach, v ktorých 
konkurencieschopnosť, hospodársky rast 
a blahobyt Európy závisia na významnom
výskume a technickom pokroku zo 
strednodobého až dlhodobého hľadiska. 
Európske technologické platformy združujú 
zainteresované strany pod priemyselným 
vedením s cieľom definovať a realizovať 
strategický výskumný plán.

Or. pt

Odôvodnenie

It is not the job of the Framework Programme to serve industry's strategic research agendas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Príloha I časť I "Spolupráca" odsek 10

S cieľom posilniť rozptýlenie a využívanie 
výstupov výskumu v EÚ sa vo všetkých 
tematických oblastiach bude podporovať 
šírenie vedomostí a výsledkov (aj vo vzťahu 
k tvorcom politiky), a to okrem iného aj 

S cieľom posilniť rozptýlenie a využívanie 
výstupov výskumu v EÚ sa vo všetkých 
tematických oblastiach bude podporovať 
šírenie vedomostí a výsledkov (aj vo vzťahu 
k tvorcom politiky), a to okrem iného aj 
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prostredníctvom financovania sieťovo 
prepojených iniciatív, seminárov a iných 
podujatí, pomoci externých odborníkov, ako 
aj a informácií a elektronických služieb, 
predovšetkým programu CORDIS. Akcie na 
podporu inovácií sa budú vykonávať v rámci 
programu pre konkurencieschopnosť 
a inovácie. Podpora sa taktiež bude 
poskytovať iniciatívam zameraným na 
rozvíjanie dialógu o vedeckých otázkach 
a výsledkoch výskumu so širokou 
verejnosťou, t. j. nad rámec výskumnej obce,
ako aj v oblasti vedeckej komunikácie 
a vzdelávania. Budú sa zohľadňovať etické 
zásady a aspekty pohlavia.

prostredníctvom financovania sieťovo 
prepojených iniciatív, seminárov a iných 
podujatí, pomoci externých odborníkov, ako 
aj a informácií a elektronických služieb, 
predovšetkým programu CORDIS. Akcie na 
podporu inovácií sa budú vykonávať v rámci 
programu pre konkurencieschopnosť 
a inovácie. Podpora sa taktiež bude 
poskytovať iniciatívam zameraným na 
rozvíjanie dialógu o vedeckých otázkach 
a výsledkoch výskumu so širokou 
verejnosťou, t. j. nad rámec výskumnej obce, 
ako aj v oblasti vedeckej komunikácie 
a vzdelávania. Vo všetkých relevantných 
výskumných témach sa budú  riadne a 
horizontálne zohľadňovať etické zásady, 
otázky prístupnosti a aspekty pohlavia.

Or. en

Odôvodnenie

Newly developed technologies will otherwise create new barriers to many European citizens; 
whereas if such issues are considered at the design phase, full accessibility will be 
guaranteed with only limited investment (typically 2-4% of the overall budget of each new 
project).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Príloha I Časť I "Spoločné technologické iniciatívy" odsek 1

V obmedzenom počte prípadov rozsah cieľa 
v oblasti výskumu a technického rozvoja, 
ako aj rozsah použitých prostriedkov, 
oprávňujú založenie dlhodobých partnerstiev 
medzi verejným a súkromným sektorom vo 
forme spoločných technologických iniciatív. 
Tieto iniciatívy, ktoré sú predovšetkým 
výsledkom práce európskych 
technologických platforiem a ktoré sa 
vzťahujú na jeden aspekt výskumu 
v príslušnej oblasti alebo na menší počet 
aspektov takéhoto výskumu, sa budú 

V obmedzenom počte prípadov rozsah cieľa 
v oblasti výskumu a technického rozvoja, 
ako aj rozsah použitých prostriedkov, 
oprávňujú založenie dlhodobých partnerstiev 
medzi verejným a súkromným sektorom vo 
forme spoločných technologických iniciatív. 
Tieto iniciatívy, ktoré sú predovšetkým 
výsledkom práce európskych 
technologických platforiem a ktoré sa 
vzťahujú na jeden aspekt výskumu 
v príslušnej oblasti alebo na menší počet 
aspektov takéhoto výskumu, sa budú 
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financovať pomocou kombinácie investícií 
zo súkromného sektora a verejného 
financovania z vnútroštátnych a európskych 
zdrojov, vrátane poskytovania grantov z 
rámcového programu pre výskum a pôžičiek 
z Európskej investičnej banky. O spoločných 
technologických iniciatívach sa môže 
rozhodnúť na základe článku 171 Zmluvy 
(vrátane založenia spoločného podniku)
alebo na základe rozhodnutiach o osobitných 
programoch v súlade s článkom 166 
Zmluvy.

financovať pomocou kombinácie investícií 
zo súkromného sektora a verejného 
financovania z vnútroštátnych a európskych 
zdrojov, vrátane poskytovania grantov z 
rámcového programu pre výskum a pôžičiek 
z Európskej investičnej banky. O spoločných 
technologických iniciatívach sa môže 
rozhodnúť na základe článku 171 Zmluvy 
(vrátane založenia spoločného podniku) 
alebo na základe rozhodnutiach o osobitných 
programoch v súlade s článkom 166 
Zmluvy. Všetky spoločné technologické 
iniciatívy musia byť schválené
samostatným rozhodnutím Rady, čím sa 
zabezpečí vyšší stupeň spravodlivosti 
(hospodárskej aj technickej) medzi rôznymi 
členskými štátmi.

Or. pt

Odôvodnenie

Newly developed technologies will otherwise create new barriers to many European citizens; 
whereas if such issues are considered at the design phase, full accessibility will be 
guaranteed with only limited investment (typically 2-4% of the overall budget of each new 
project).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Príloha I Časť I "Spoločné technologické iniciatívy" odsek 3

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
celkovej koherencii a koordinácii medzi 
spoločnými technologickými iniciatívami a 
vnútroštátnymi programami a projektmi 
v rovnakých oblastiach.

Osobitná pozornosť sa bude venovať účasti 
malých a stredných podnikov a 
výskumných inštitúcii na takýchto 
iniciatívach a celkovej koherencii a 
koordinácii medzi spoločnými 
technologickými iniciatívami a 
vnútroštátnymi programami a projektmi 
v rovnakých oblastiach. 

Or. en
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Odôvodnenie

The participation of SMEs in Joint Technology Initiatives is indeed important. Of equal 
importance however is the participation of Research Institutes in them, so as to guarantee 
that state-funded research serves not only the industrial but also societal and public interest. 
Otherwise, the industry-led JTI's may for example neglect traffic safety in the expense of 
driver's comfort and enhanced scales.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Príloha I Časť I "Medzinárodná spolupráca" odsek 1 bodka bod 2

• Osobitné akcie spolupráce v každej 
tematickej oblasti venované tretím krajinám 
v prípade vzájomného záujmu o spoluprácu 
na určitých témach. Keďže tieto akcie úzko 
súvisia s dvojstrannými dohodami 
o spolupráci alebo mnohostrannými 
dialógmi medzi EÚ a týmito krajinami alebo 
skupinami krajín, budú slúžiť ako výsadné 
nástroje určené na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami. Týmito 
akciami sú najmä: akcie, ktorých cieľom je 
posilniť výskumné kapacity kandidátskych 
krajín, ako aj susedných krajín, akcie 
spolupráce zamerané na rozvojové a nové
krajiny, ktoré sa sústredia na ich konkrétne 
potreby napr. v oblasti zdravia, 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a životného prostredia a realizujú sa za 
finančných podmienok prispôsobených ich 
kapacitám.

• Osobitné akcie spolupráce v každej 
tematickej oblasti venované tretím krajinám 
v prípade vzájomného záujmu o spoluprácu 
na určitých témach. Keďže tieto akcie úzko 
súvisia s dvojstrannými dohodami 
o spolupráci alebo mnohostrannými 
dialógmi medzi EÚ a týmito krajinami alebo 
skupinami krajín, budú slúžiť ako výsadné 
nástroje určené na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami. Týmito 
akciami sú najmä: akcie, ktorých cieľom je 
posilniť výskumné kapacity kandidátskych 
krajín, ako aj susedných krajín, akcie 
spolupráce zamerané na rozvojové a nové 
krajiny, ktoré sa sústredia na ich konkrétne 
potreby napr. v oblasti zdravia, 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
dopravy, komunikácii a životného 
prostredia a realizujú sa za finančných 
podmienok prispôsobených ich kapacitám.

Or. en

Odôvodnenie

The addition of ¨transportation and communication¨ as potential fields in international 
cooperation are of importance, since many developing and emerging countries lack the 
relevant infrastructure and are thus isolated, The development of physical and digital 
corridors to these countries will benefit them (breaking their isolation) and simultaneously 
the European Industry (participating in the development of relevant infrastructure).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Príloha I Časť I "Medzinárodná spolupráca" odsek 1 bodka bod 2

• Osobitné akcie spolupráce v každej 
tematickej oblasti venované tretím krajinám 
v prípade vzájomného záujmu o spoluprácu 
na určitých témach. Keďže tieto akcie úzko 
súvisia s dvojstrannými dohodami 
o spolupráci alebo mnohostrannými 
dialógmi medzi EÚ a týmito krajinami alebo 
skupinami krajín, budú slúžiť ako výsadné 
nástroje určené na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami. Týmito 
akciami sú najmä: akcie, ktorých cieľom je 
posilniť výskumné kapacity kandidátskych 
krajín, ako aj susedných krajín, akcie 
spolupráce zamerané na rozvojové a nové 
krajiny, ktoré sa sústredia na ich konkrétne 
potreby napr. v oblasti zdravia, 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a životného prostredia a realizujú sa za 
finančných podmienok prispôsobených ich 
kapacitám.

• Osobitné akcie spolupráce v každej 
tematickej oblasti venované tretím krajinám 
v prípade vzájomného záujmu o spoluprácu 
na určitých témach. Keďže tieto akcie úzko 
súvisia s dvojstrannými dohodami 
o spolupráci alebo mnohostrannými 
dialógmi medzi EÚ a týmito krajinami alebo 
skupinami krajín, budú slúžiť ako výsadné 
nástroje určené na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami. Týmito 
akciami sú najmä: akcie, ktorých cieľom je 
posilniť výskumné kapacity kandidátskych 
krajín, ako aj susedných krajín, akcie 
spolupráce zamerané na rozvojové a nové 
krajiny, ktoré sa sústredia na ich konkrétne 
potreby napr. v oblasti zdravia, najmä na 
zriedkavé a zanedbávané choroby,
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a životného prostredia a realizujú sa za 
finančných podmienok prispôsobených ich 
kapacitám.

Or. nl

Odôvodnenie

More attention must be given to orphan and neglected diseases.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Príloha I Časť I "Medzinárodná spolupráca" odsek 1 bodka bod 2 a (nové)

• Zvláštne opatrenia zo strany Európskej 
únie na pomoc rozvojovým krajinám pri 
riešení vážnych problémov, ktorým v 
súčasnosti čelia, najmä vzhľadom na 
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nedostatok inovácií v oblasti liekov, 
očkovacích látok a diagnostiky.
Európska únia musí prijať potrebné 
opatrenia na stimuláciu inovácií, 
zohľadňujúc skúsenosti, ktoré získala 
pri iniciatívach, ktoré sa už uskutočnili 
vo verejných a súkromných 
organizáciách, ako aj v neziskových 
organizáciách, s cieľom znovu 
rozbehnúť výskum a vyvinúť nové 
farmaceutické prípravky, a najmä:
- využiť existujúce vedecké kapacity 
Únie vo farmaceutickom výskume a v 
oblasti zanedbávaných chorôb;
- umožniť prenos technológií do tých 
rozvojových krajín, ktoré sú 
mimoriadne postihnuté tropickými 
chorobami;
- pomáhať rozvojovým krajinám 
budovať ich výskumné kapacity, aby 
dokázali lepšie reagovať na konkrétne  
potreby vlastného štátu;
- implementovať výskumné a rozvojové 
činnosti za účelom boja proti 
zanedbávaným chorobám, konsolidovať 
a upevňovať úsilie na európskej úrovni, 
vytvárať siete  vedeckej jedinečnosti, 
riadiť a koordinovať európsku politiku 
a hľadať najvyhovujúcejšie ľudské,
vedecké a technologické zdroje 
dostupné pre oblasť zanedbávaných 
chorôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Ciele"

Zlepšovať zdravie európskych občanov 
a zvyšovať konkurencieschopnosť 
európskych podnikov a obchodných 
spoločností pôsobiacich v oblastiach 
súvisiacich so zdravím a zároveň riešiť 

Zlepšovať telesné a duševné zdravie 
európskych občanov a zvyšovať 
konkurencieschopnosť európskych podnikov 
a obchodných spoločností pôsobiacich 
v oblastiach súvisiacich so zdravím a 
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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. 

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. 

Or. en

Odôvodnenie

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Ciele"

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 
epidémií, ojedinelých chorôb a 
zanedbávaných chorôb, ako sú tuberkulóza 
a malária. 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.

Or. nl

Odôvodnenie

More attention must be paid to treating and preventing orphan diseases and neglected 
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diseases such as tuberculosis, malaria etc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Ciele"

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, diagnostické 
nástroje a techniky, technológiu 
udržiavania zdravia starších ľudí, ako aj na 
trvalo udržateľný, prístupný a účinný systém 
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Ciele"

Zlepšovať zdravie európskych občanov a Zlepšovať zdravie európskych občanov a a 
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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. 

prispievať k riadnemu fungovaniu sektora 
zdravotníctva v Európe, zároveň podporovať 
konkurencieschopnosťpodnikov súvisiacich 
s týmto sektorom a riešiť globálne otázky 
zdravia vrátane nových epidémii a 
zanedbávaných chorôb. Výskum sa bude 
zameriavať na prevenciu ochorení, ako aj 
modernizáciu účinných liekov a účinnej 
liečby, pričom sa zabezpečí spravodlivý a 
široký prístup k výsledkom výskumu 
financovaného z verejných zdrojov. 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. 

Or. fr

Odôvodnenie

The programme should contribute not only to the health of Europe's citizens but also to 
improving the operations of the health sector in Europe: reinforcing the competitiveness of 
health-related sectors must not be the only goal. In addition to 'new' epidemics, there needs to 
be an emphasis on dealing with the 'neglected' illnesses which affect less developed countries 
but which receive insufficient attention from the pharmaceutical industry. Access must also be 
ensured for all concerned to the findings of publicly-funded research, as this is the best way 
both to meet certain health situations and needs currently not covered and to respond to the 
objective of improving health standards for everyone, in Europe and in the rest of the world.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Ciele"

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 

Zlepšovať zdravie európskych občanov a 
prispievať k výkonosti európskeho sektora 
zdravotníctva (vrátane zvyšovania jeho 
konkurencieschopnosti zo spoločenského 
hľadiska)), a zároveň riešiť globálne otázky 
zdravia vrátane nových epidémii a 
zanedbávaných chorôb. Výskum sa bude 
zameriavať na prevenciu ochorení, ako aj 
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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

rozvoj účinnej liečby a účinných 
farmaceutických prípravkov, pričom sa 
zabezpečí spravodlivý prístup k výsledkom 
výskumu. Dôraz sa bude klásť na translačný 
výskum (uplatňovanie základných objavov v 
(vypúšťa sa) praxi na úrovni odborníkov aj 
obyvateľstva), 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.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Odôvodnenie" odsek 2

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 
umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach 
a biobankách.

Klinický výskum mnohých chorôb 
(napr. rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, 
respiračných chorôb, duševných 
a neurologických chorôb, najmä tých, ktoré 
sú spojené so starnutím, napr. 
Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a 
neprenosnými detskými chorobami) sa 
opiera o medzinárodné multicentrálne 
pokusy o dosiahnutie potrebného množstva 
pacientov v krátkom časovom rozpätí. 
Epidemiologický výskum zameraný na 
hľadanie kľúčových faktorov ochorení na 
všetkých úrovniach od molekulárnej až po 
sociálnu si vyžaduje veľkú rôznorodosť 
populácií a medzinárodných sietí na 
dosiahnutie zmysluplných záverov. Rozvoj 
nových diagnostických metód a liečebných 
postupov zriedkavých chorôb a realizácia 
epidemiologického výskumu týchto chorôb
si na účely zvýšenia počtu pacientov na 
štúdiu taktiež vyžaduje mnohonárodný 
prístup. Vykonávanie výskumu 
motivovaného zdravotnou politikou na 
európskej úrovni umožňuje porovnávať 
modely, systémy, údaje a materiály 
o pacientoch, ktoré sa nachádzajú vo 
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vnútroštátnych databázach a biobankách 
vrátane verejných bánk s kmeňovými 
bunkami, ktoré sa získali z pupočníkovej 
krvi.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Odôvodnenie" odsek 2

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 
umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach 
a biobankách.

Klinický výskum mnohých chorôb 
(napr. rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, 
reumatických ochorení, 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 
umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach 
a biobankách. 

Or. en

Odôvodnenie

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases. 



AM\587815SK.doc PE 364.923v01-00 29/74 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Príloha I Časť I Oddiel"Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Odôvodnenie" odsek 2

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 
umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach 
a biobankách.

Klinický výskum mnohých chorôb 
(napr. rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, 
reumatických ochorení, 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 
umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach 
a biobankách. 

Or. en

Odôvodnenie

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Odôvodnenie" odsek 3

Intenzívny biomedicínsky výskum v rámci 
EÚ prispeje k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskych 
spoločností pôsobiacich v oblasti 
biotechnológií uplatňovaných v 
zdravotníctve, medicínskej techniky 
a farmaceutického priemyslu. EÚ taktiež 
musí zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní 
priaznivého prostredia pre inovácie vo 
farmaceutickom sektore, najmä s cieľom 
maximalizovať úspechy klinického 
výskumu. Malé a stredné podniky, ktoré sa 
zaoberajú výskumom, sú hlavným 
ekonomickým motorom v sektore 
biotechnológií uplatňovaných v oblasti 
zdravotníctva a v sektore medicínskej 
techniky. Hoci má Európa v súčasnosti viac 
biotechnologických spoločností ako Spojené 
štáty americké, väčšina z nich je malých 
a menej rozvinutých ako ich americkí 
konkurenti. Ich rozvoj sa uľahčí pomocou 
spojeného výskumného úsilia súkromného 
a verejného sektora na úrovni EÚ. Výskum 
v rámci EÚ taktiež prispeje k rozvoju 
nových noriem s cieľom vytvoriť primeraný 
legislatívny rámec pre nové medicínske 
techniky (napr. regeneratívnu medicínu).

Intenzívny biomedicínsky výskum v rámci 
EÚ prispeje k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskych 
spoločností pôsobiacich v oblasti 
biotechnológií uplatňovaných v 
zdravotníctve, medicínskej techniky 
a farmaceutického priemyslu. EÚ taktiež 
musí zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní 
priaznivého prostredia pre inovácie vo 
farmaceutickom sektore, najmä s cieľom 
maximalizovať úspechy klinického 
výskumu. V tejto súvislosti je žiaduce 
podporovať   tvorbu programu MICE 
(Výskum liekov pre deti Európy) v súlade s 
nariadením(ES) č. …/… o liekoch 
používaných na pediatrické účely, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 
1768/92, smernica 2001/83/ES a nariadenie 
(ES) č. 726/2004; Malé a stredné podniky, 
ktoré sa zaoberajú výskumom, sú hlavným 
ekonomickým motorom v sektore 
biotechnológií uplatňovaných v oblasti 
zdravotníctva a v sektore medicínskej 
techniky. Hoci má Európa v súčasnosti viac 
biotechnologických spoločností ako Spojené 
štáty americké, väčšina z nich je malých 
a menej rozvinutých ako ich americkí 
konkurenti. Ich rozvoj sa uľahčí pomocou 
spojeného výskumného úsilia súkromného 
a verejného sektora na úrovni EÚ. Výskum 
v rámci EÚ taktiež prispeje k rozvoju 
nových noriem s cieľom vytvoriť primeraný 
legislatívny rámec pre nové medicínske 
techniky (napr. regeneratívnu medicínu). 

Or. fr

Odôvodnenie

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD. 



AM\587815SK.doc PE 364.923v01-00 31/74 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, 
Dagmar Roth-Behrendt and Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Odôvodnenie" odsek 3

Intenzívny biomedicínsky výskum v rámci 
EÚ prispeje k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskych 
spoločností pôsobiacich v oblasti 
biotechnológií uplatňovaných v 
zdravotníctve, medicínskej techniky 
a farmaceutického priemyslu. EÚ taktiež 
musí zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní 
priaznivého prostredia pre inovácie vo 
farmaceutickom sektore, najmä s cieľom 
maximalizovať úspechy klinického 
výskumu. Malé a stredné podniky, ktoré sa 
zaoberajú výskumom, sú hlavným 
ekonomickým motorom v sektore 
biotechnológií uplatňovaných v oblasti 
zdravotníctva a v sektore medicínskej 
techniky. Hoci má Európa v súčasnosti viac 
biotechnologických spoločností ako Spojené 
štáty americké, väčšina z nich je malých 
a menej rozvinutých ako ich americkí 
konkurenti. Ich rozvoj sa uľahčí pomocou 
spojeného výskumného úsilia súkromného 
a verejného sektora na úrovni EÚ. Výskum 
v rámci EÚ taktiež prispeje k rozvoju 
nových noriem s cieľom vytvoriť primeraný 
legislatívny rámec pre nové medicínske 
techniky (napr. regeneratívnu medicínu).

Intenzívny biomedicínsky výskum v rámci 
EÚ prispeje k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskych 
spoločností pôsobiacich v oblasti 
biotechnológií uplatňovaných v 
zdravotníctve, medicínskej techniky 
a farmaceutického priemyslu. EÚ taktiež 
musí zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní 
priaznivého prostredia pre inovácie vo 
farmaceutickom sektore, najmä s cieľom 
maximalizovať úspechy klinického 
výskumu. Malé a stredné podniky, ktoré sa 
zaoberajú výskumom, sú hlavným 
ekonomickým motorom v sektore 
biotechnológií uplatňovaných v oblasti
zdravotníctva a v sektore medicínskej 
techniky. Hoci má Európa v súčasnosti viac 
biotechnologických spoločností ako Spojené 
štáty americké, väčšina z nich je malých 
a menej rozvinutých ako ich americkí 
konkurenti. Ich rozvoj sa uľahčí pomocou 
spojeného výskumného úsilia súkromného 
a verejného sektora na úrovni EÚ. Výskum 
v rámci EÚ taktiež prispeje k rozvoju 
nových noriem s cieľom vytvoriť primeraný 
legislatívny rámec pre nové medicínske 
techniky (napr. regeneratívnu medicínu). 
Európsky výskum a inovácie v oblasti 
alternatívnych stratégií testovania a najmä 
metód, ktoré nevyužívajú zvieratá, 
zabezpečí celosvetové prvenstvo pri riešení 
obáv verejnosti a zúčastnených strán 
ohľadne pokračujúceho využívania zvierat 
na biomedicínsky výskum, a okrem toho by 
mohol predstavovať trh pre priemyselné 
odvetvia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Odôvodnenie" odsek 3

Intenzívny biomedicínsky výskum v rámci 
EÚ prispeje k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskych 
spoločností pôsobiacich v oblasti 
biotechnológií uplatňovaných v 
zdravotníctve, medicínskej techniky a 
farmaceutického priemyslu. EÚ taktiež musí 
zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní 
priaznivého prostredia pre inovácie vo 
farmaceutickom sektore, najmä s cieľom 
maximalizovať úspechy klinického 
výskumu. Malé a stredné podniky, ktoré sa 
zaoberajú výskumom, sú hlavným 
ekonomickým motorom v sektore 
biotechnológií uplatňovaných v oblasti 
zdravotníctva a v sektore medicínskej 
techniky. Hoci má Európa v súčasnosti viac 
biotechnologických spoločností ako Spojené 
štáty americké, väčšina z nich je malých a 
menej rozvinutých ako ich americkí 
konkurenti. Ich rozvoj sa uľahčí pomocou 
spojeného výskumného úsilia súkromného a 
verejného sektora na úrovni EÚ. Výskum v 
rámci EÚ taktiež prispeje k rozvoju nových 
noriem s cieľom vytvoriť primeraný 
legislatívny rámec pre nové medicínske 
techniky (napr. regeneratívnu medicínu).

Intenzívny biomedicínsky výskum v rámci 
EÚ prispeje k zlepšeniu zdravia a zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskych 
spoločností pôsobiacich v oblasti 
biotechnológií uplatňovaných v 
zdravotníctve, medicínskej techniky a 
farmaceutického priemyslu. Malé a stredné 
podniky, ktoré sa zaoberajú výskumom, sú 
hlavným ekonomickým motorom v sektore 
biotechnológií uplatňovaných v oblasti 
zdravotníctva a v sektore medicínskej 
techniky. Hoci má Európa v súčasnosti viac 
biotechnologických spoločností ako Spojené 
štáty americké, väčšina z nich je malých a 
menej rozvinutých ako ich americkí 
konkurenti. Ich rozvoj sa uľahčí pomocou 
spojeného výskumného úsilia súkromného a 
verejného sektora na úrovni EÚ. Výskum v 
rámci EÚ taktiež prispeje k rozvoju nových 
noriem s cieľom vytvoriť primeraný 
legislatívny rámec pre nové medicínske 
techniky (napr. regeneratívnu medicínu). V 
súlade s princípom subsidiarity sa 
financovanie výskumu v Spoločenstve bude 
zameriavať na výskum kmeňových buniek 
dospelých jednotlivcov a kmeňových buniek 
z pupočníkovej krvi a nebude brániť tomu, 
aby sa nadpočetné embryá, ktoré by inak 
boli zničené, využívali na výskum možností 
liečby.  V súlade s článkom 18 Dohovoru o 
ľudských právach a biomedicíne Rady 
Európy (Dohovor z roku 1997 z Ovieda) 
nesmú byť embryá poskytnuté na účely 
výskumu.

Or. it

Odôvodnenie

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which was proclaimed in Nice 
(France) on 7 December 2000, explicitly prohibits eugenic practices and reproductive 
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cloning, but does not comment explicitly on embryo research (Article 3)
– "(...) in accordance with relevant international conventions and codes of conduct, e.g.
(…) the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in 
Oviedo on 4 April 1997, and the Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human 
Beings signed in Paris on 12 January 1998”

Source: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Odôvodnenie" odsek 4

Činnosti, ktoré sa budú podporovať, sú 
uvedené nižšie. Patrí k nim aj výskum 
podstatný z hľadiska politických 
požiadaviek. V rámci všetkých činností sa 
bude venovať pozornosť dvom strategickým 
otázkam: zdraviu detí a zdraviu starnúcej 
populácie. Plány výskumu ustanovené 
európskymi technologickými platformami 
ako napr. plány v oblasti inovatívej 
medicíny, sa budú podporovať 
v primeraných prípadoch. S cieľom doplniť 
tieto plány a reagovať na nové politické 
potreby sa môžu podporovať dodatočné 
akcie, napr. v oblasti otázok zdravotnej 
politiky a v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci.

Činnosti, ktoré sa budú podporovať, sú 
uvedené nižšie. Patrí k nim aj výskum 
podstatný z hľadiska politických 
požiadaviek. V rámci všetkých činností sa 
bude osobitná venovať pozornosť týmto
strategickým otázkam: zdraviu detí a zdraviu 
starnúcej populácie a zlepšovaniu kvality 
života prostredníctvom výskumu v oblasti 
rehabilitácie. Plány výskumu ustanovené 
európskymi technologickými platformami 
ako napr. plány v oblasti inovatívej 
medicíny, sa budú podporovať 
v primeraných prípadoch. S cieľom doplniť 
tieto plány a reagovať na nové politické 
potreby sa môžu podporovať dodatočné 
akcie, napr. v oblasti otázok zdravotnej 
politiky a v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci. 

Or. en

Odôvodnenie

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
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serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis a 
Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 1 

"Biotechnológia, všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia" zarážka 1

- Vysoko výkonný výskum Urýchľovanie 
pokroku pri experimentovaní v rámci 
biomedicínskeho výskumu prostredníctvom 
zintenzívnenia generovania údajov, 
štandardizácie, získavania údajov a analýzy.

- Vysoko výkonný výskum. Urýchľovanie 
pokroku pri experimentovaní v rámci 
biomedicínskeho výskumu prostredníctvom 
zintenzívnenia generovania údajov, 
štandardizácie, získavania údajov a analýzy. 
Spolu so základným výskumom 
neurobiológie a behaviorálnej biológie je to 
genetika a genomika pre zdravie ľudí a 
zvierat.

Or. en

Odôvodnenie
Current research has proven the need to invest on basic research on neuroscience, as the 
cornerstone for bioscience and the knowledge of human beings.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 1 

"Biotechnológia, všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia" zarážka 2

- Rozpoznávanie, diagnostika 
a monitorovanie. Dôraz sa kladie na 
neinvazívne alebo minimálne invazívne 
postupy.

- Rozpoznávanie, diagnostika 
a monitorovanie. Dôraz sa kladie na 
neinvazívne alebo minimálne invazívne 
postupy. Prioritou by mali byť diagnostické 
nástroje priamo spojené s liečbou.

Or. en
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Odôvodnenie

In genetic diseases in particular but also in other diseases, diagnostic has made tremendous 
progress during the last years, especially because of sequencing of DNA. There's a big gap 
between diagnosis and therapy. For the patient, it is definitely important to have not only 
diagnosis but also therapy. That's why research activities which address this problem should 
get a priority.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi,
Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 1 

"Biotechnológia, všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia" zarážka 3

- Prognózy vhodnosti, bezpečnosti 
a účinnosti liečebných postupov. Rozvoj 
a overovanie biologických markerov 
pomocou metód a modelov in vivo a in 
vitro, vrátane simulácie, farmakogenomiky, 
cielených liečebných postupov a alternatív 
k pokusom na zvieratách.

- Prognózy vhodnosti, bezpečnosti 
a účinnosti liečebných postupov. Rozvoj 
a overovanie biologických markerov 
pomocou metód a in vitro, vrátane 
simulácie, farmakogenomiky, cielených 
liečebných postupov a ostatných alternatív 
k pokusom na zvieratách, najmä na 
nahradenie využívania nehumánnych 
primátov.

Or. en

Odôvodnenie

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing, it is unacceptable for the EU to fund 
the development of in vivo methods and models. In accordance with Art. 23 of Council 
Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community Environment Action 
Programme, the EU should develop and validate alternatives to animal testing. In addition, 
the European Commission and Council have repeatedly stated their commitment to reduce 
and replace the use of non-human primates in research, such as in the Preamble to Council 
Decision 1999/575/EC on the European Convention for the protection of animals used in 
research. This should therefore be reflected in EU funding under the Framework Programme.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 1 

"Biotechnológia, všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia" zarážka 4

- Inovatívne liečebné postupy a zákroky. 
Konsolidácia a zabezpečovanie ďalšieho 
rozvoja pokrokových liečebných postupov 
a techník, ktoré sú potenciálne uplatniteľné 
na veľa chorôb a porúch.

– Inovatívne liečebné postupy a zákroky.
Konsolidácia a zabezpečovanie ďalšieho 
rozvoja pokrokových liečebných 
postupov a techník, ktoré sú potenciálne 
uplatniteľné na veľa chorôb a porúch, 
vrátane tých, ktoré postihujú deti.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis a
Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 2 a (nová)

- Humánna etológia. Štúdium človeka a 
mestského, prírodného a kultúrneho 
prostredia.

Or. es

Odôvodnenie

A knowledge of man and of his responses and adaptation to the environment is a basic 
requirement if his behaviour and possible dysfunctions are to be understood.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Giovanni Berlinguer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 3

- Translačný výskum infekčných chorôb. 
Hľadanie riešení rezistencie na 
antimikrobiálne látky a globálneho 
ohrozenia, ktoré predstavujú HIV/AIDS, 

– Translačný výskum infekčných chorôb. 
Hľadanie riešení rezistencie na 
antimikrobiálne látky a globálneho 
ohrozenia, ktoré predstavujú HIV/AIDS, 



AM\587815SK.doc PE 364.923v01-00 37/74 AM\

SK

malária a tuberkulóza, ako aj nové epidémie 
(napr. SARS a vysoko patogénna chrípka).

malária a tuberkulóza a iné zanedbávané 
ochorenia, ako sú spavá nemoc (africká 
tripanosomiáza ľudí),Chagasova choroba, 
vredové ochorenie buruli a leishmaniáza , 
ako aj nové epidémie (napr. SARS a vysoko 
patogénna chrípka).

Or. it

Odôvodnenie

The proposal ignores many important infectious diseases that affect millions of people in 
developing countries. The current available treatment of these tropical diseases linked to 
poverty such as Human African Trypanosomiasis, Leishmaniasis, Chagas disease, Buruli 
ulcer are often out of date,  toxic and difficult to administer.  The Resolution adopted in 19 
february 2004 by the ACP-EU Parliamentary assembly identified the need to re-launch  
research and development for effective new medicines, easy to use and marketed at an 
affordable price in the developing countries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 3

- Translačný výskum infekčných chorôb. 
Hľadanie riešení rezistencie na 
antimikrobiálne látky a globálneho 
ohrozenia, ktoré predstavujú HIV/AIDS, 
malária a tuberkulóza, ako aj nové epidémie 
(napr. SARS a vysoko patogénna chrípka).

- Translačný výskum infekčných chorôb. 
Hľadanie riešení rezistencie na 
antimikrobiálne látky a globálneho 
ohrozenia, ktoré predstavujú HIV/AIDS, 
malária a tuberkulóza, ako aj nové epidémie 
(napr. SARS a vysoko patogénna chrípka) a 
zanedbávané choroby.

Or. en

Odôvodnenie

There are many diseases that primarily affect developing countries that are neglected in 
terms of translational research. Neglected diseases should be emphasised as they fall outside 
of the scope of the drug industry's research and development efforts.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 4

- 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: 
rakoviny, pľúcnych chorôb, 
kardiovaskulárnych chorôb, 
cukrovky/obezity, zriedkavých chorôb, 
zanedbávaných chorôb, ako sú tuberkulóza 
a malária, a iných chronických chorôb 
(napr. osteoartóza a reumatické stavy). 
Rozvoj stratégií zameraných na pacienta v 
oblasti prevencie, diagnostiky a liečby 
vrátane klinického výskumu.

Or. nl

Odôvodnenie

More attention must be paid to treating and preventing orphan diseases and neglected 
diseases such as tuberculosis, malaria etc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 4

- 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: 
rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, 
respiračných 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. en
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Odôvodnenie

Respiratory diseases are more frequent then diabetes and many other diseases. According to 
WHO, the figures will increase in the following 15 years (Murray, Lopez, 1997).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 4

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

Or. en

Odôvodnenie

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 4

- 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 

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

Or. en

Odôvodnenie

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 4

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

Or. en

Odôvodnenie

Approximately one third of Europe’s population, or around 100 million people, suffer from a 
rheumatic disease at some point in their lives. Rheumatic disorders are the most common 
cause of health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related 
ill-health. Overall, rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across 
Europe with estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Increased research 
efforts at European level are urgently needed to tackle one of the most costly group of 
diseases.



AM\587815SK.doc PE 364.923v01-00 41/74 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter 
Liese a Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 2 "Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia" zarážka 4 a (nová)

- Utišujúce prostriedky: liečba bolesti a 
symptomatická liečba ochorení, ktoré sa 
ešte nedajú vyliečiť, s cieľom čo 
najúčinnejšie bojovať s pacientovými 
príznakmi. 

Or. en

Odôvodnenie

Many diseases will not be curable in the next seven to eight years. Also after expiration of 
RFP7, humans will die of diseases. The aim of palliative medicine is to fight suffering, mainly 
pain but also other symptoms like thirst, itching and nausea when the disease itself cannot be 
fought causally anymore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 3 

"Optimalizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom" zarážka 1

- Využívanie klinických poznatkov v 
klinickej praxi. Pochopenie klinického 
rozhodovania a objasnenie otázky, ako sa 
výsledky klinického výskumu uplatňujú 
v klinickej praxi s osobitným prihliadnutím 
na osobitosť detí, žien a starých ľudí.

- Využívanie klinických poznatkov v 
klinickej praxi. Pochopenie klinického 
rozhodovania a objasnenie otázky, ako sa 
výsledky klinického výskumu uplatňujú 
v klinickej praxi s osobitným prihliadnutím 
na osobitosť detí, žien, starých ľudí a 
postihnutých osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
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disabled persons.  Research in respect of how health care reaches such disadvantaged groups 
is lacking and needs to be investigated

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 3 

"Optimalizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom" zarážka 2

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

- Kvalita, výkonnosť a solidarita 
zdravotných systémov vrátane prechodných 
zdravotných systémov. Transpozícia 
účinných liečebných metód do rozhodnutí 
vedenia, zabezpečovanie adekvátneho 
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). Prístup k zdravotnej 
starostlivosti hendikepovanej populácie 
vrátane postihnutých osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
disabled persons and ethnic minorities are groups.  Research in respect of how health care 
reaches such disadvantaged groups is lacking and needs to be investigated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, 
Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 1 "Zdravie" Podbod "Činnosti" Podnadpis 3 a (nový)

• Alternatívne stratégie testovania a 
metódy nevyužívania zvierat

- Intenzívnejší výskum rozvoja a potvrdenia 
alternatív testovania na zvieratách. 
Rozvíjať a potvrdzovať alternatívne
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stratégie testovania, najmä metódy 
testovania, pri ktorých sa nevyužívajú 
zvieratá, a to pri testovaní ľudských a 
veterinárnych očkovacích látok,  
toxikologickej a farmaceutickej bezpečnosti 
a v ostatných oblastiach výskumu. Osobitná 
pozornosť sa musí venovať nahradeniu 
využívania nehumánnych primátov.

Or. en

Odôvodnenie

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the development and validation of alternative testing 
strategies and in particular non-animal test methods should be included among the activities 
in relation to health and biomedical research.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Satu Hassi,Vittorio 
Prodi,Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 2 "Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia" 

Podbod "Ciele"

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonómiu prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom využívať nové výskumné 
príležitosti, ktoré riešia tieto sociálne 
a hospodárske otázky: rastúci dopyt po 
bezpečnejších, zdravších a kvalitnejších 
potravinách a po trvalo udržateľnom 
využívaní a výrobe obnoviteľných 
biozdrojov, zvýšené riziko epizootických 
a zoonotických chorôb a porúch súvisiacich 
s potravinami, ohrozenie trvalej 
udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie, 
najmä v dôsledku klimatických zmien, 
rastúci dopyt po vysoko kvalitných 
potravinách s prihliadnutím na ochranu 
zvierat a situáciu na vidieku.

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonómiu prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom využívať nové výskumné 
príležitosti, ktoré riešia tieto sociálne 
a hospodárske otázky: rastúci dopyt po 
bezpečnejších, zdravších a kvalitnejších 
potravinách a po trvalo udržateľnom 
využívaní a výrobe obnoviteľných 
biozdrojov, zvýšené riziko epizootických 
a zoonotických chorôb a porúch súvisiacich 
s potravinami, ohrozenie trvalej 
udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie, 
najmä v dôsledku klimatických zmien; a 
rastúce obavy o blaho a zdravie zvierat pri  
výrobe potravín, najmä v súvislosti s ich 
príbytkami, chovom, šľachtením, 
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prepravou a zakáľaním.

Or. en

Odôvodnenie

The ‘increasing demand for high quality food’ is already included in the first challenge so the 
last part of the last sentence should be inserted there. To ensure safer, healthier and higher 
quality food, and to address public concerns about animal welfare and the origins of their 
food, more research is necessary into the effects of production systems on animal welfare and 
ways to improve animal welfare in food production.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 3 "Informačné a komunikačné technológie" Podbod 

"Odôvodnenie" odsek 2

Narastajúce hospodárske a spoločenské 
požiadavky spolu s pokračujúcou 
integráciou informačných a komunikačných 
technológií do každodenného života 
a nutnosťou ďalej rozširovať technické 
hranice predstavujú rozsiahly plán výskumu. 
Priniesť techniku bližšie k ľuďom a ich 
organizačným potrebám znamená: skrývať 
komplexnosť techniky a ponúkať funkčnosť 
podľa dopytu, zabezpečovať, aby technika 
bola jednoducho používateľná, ľahko 
dostupná a cenovo prístupná, poskytovať 
nové aplikácie, riešenia a služby založené na 
informačných a komunikačných 
technológiách, ktoré sú dôveryhodné, 
spoľahlivé a dajú sa prispôsobovať potrebám 
a preferenciám používateľov. Výskumní 
pracovníci v oblasti informačných 
a komunikačných technológií stoja neustále 
pred požiadavkou poskytovať vyšší výkon 
za menej peňazí a preto neustále prebiehajú 
globálne preteky o ďalšiu miniaturizáciu, 
ovládnutie konvergencie spracovania dát, 
komunikačných a mediálnych technológií 

Narastajúce hospodárske a spoločenské 
požiadavky spolu s pokračujúcou 
integráciou informačných a komunikačných 
technológií do každodenného života 
a nutnosťou ďalej rozširovať technické 
hranice predstavujú rozsiahly plán výskumu. 
Priniesť techniku bližšie k ľuďom a ich 
organizačným potrebám znamená: skrývať 
komplexnosť techniky a ponúkať funkčnosť 
podľa dopytu, zabezpečovať, aby technika 
bola jednoducho používateľná, ľahko 
dostupná, cenovo prístupná a k dispozícii 
všetkým, vrátane hendikepovaných  osôb, 
poskytovať nové aplikácie, riešenia a služby 
založené na informačných a komunikačných 
technológiách, ktoré sú dôveryhodné, 
spoľahlivé a dajú sa prispôsobovať potrebám 
a preferenciám používateľov. Výskumní 
pracovníci v oblasti informačných 
a komunikačných technológií stoja neustále 
pred požiadavkou poskytovať vyšší výkon 
za menej peňazí a preto neustále prebiehajú 
globálne preteky o ďalšiu miniaturizáciu, 
ovládnutie konvergencie spracovania dát, 
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a konvergencie ostatných podstatných 
vedných disciplín, ako aj o výstavbu 
systémov, ktoré sú schopné sa učiť 
a vyvíjať. Zo všetkého tohto rôznorodého 
úsilia vzniká nová vlna technológií. 
Výskumné činnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií tiež 
vychádzajú zo širokého spektra vedeckých 
a technických disciplín vrátane biovied, 
psychológie, pedagogiky, kognitívnych 
a spoločenských vied.

komunikačných a mediálnych technológií 
a konvergencie ostatných podstatných 
vedných disciplín, ako aj o výstavbu 
systémov, ktoré sú schopné sa učiť 
a vyvíjať. Zo všetkého tohto rôznorodého 
úsilia vzniká nová vlna technológií. 
Výskumné činnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií tiež 
vychádzajú zo širokého spektra vedeckých 
a technických disciplín vrátane biovied, 
psychológie, pedagogiky, kognitívnych 
a spoločenských vied.

Or. en

Odôvodnenie

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.   
Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 3 "Informačné a komunikačné technológie", Podbod 

"Odôvodnenie" odsek 4

V rámci rozsiahlej a celostnej stratégie sa 
výskumné činnosti v oblasti informačných a 
komunikačných technológií sa budú spájať s 
politickými opatreniami na zavádzanie 
informačných a komunikačných technológií, 
ako aj s regulačnými opatreniami. Priority sa 
stanovili po rozsiahlych konzultáciách, ku 
ktorým prispeli viaceré európske 
technologické platformy a priemyselné 
iniciatívy v oblastiach ako napr. 
nanoelektronika, vstavané systémy, mobilné 

V rámci rozsiahlej a celostnej stratégie sa 
výskumné činnosti v oblasti informačných a 
komunikačných technológií sa budú spájať s 
politickými opatreniami na zavádzanie 
informačných a komunikačných technológií, 
ako aj s regulačnými opatreniami. Priority sa 
stanovili po rozsiahlych konzultáciách, ku 
ktorým prispeli viaceré európske 
technologické platformy a priemyselné 
iniciatívy v oblastiach ako napr. 
nanoelektronika, vstavané systémy, mobilné 
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komunikácie, elektronické médiá, robotika a 
softvér, služby a technológie typu Grid.

komunikácie, elektronické médiá, robotika a 
softvér, služby a technológie typu grid, ako 
aj príslušné vybavenie, zamerané na 
zvýšenie vysokej počítačovej kapacity v 
Európe (GÉANT a GRID).

Or. pt

Odôvodnenie

GÉANT, high-speed networks and GRID technologies must be backed to the hilt, since they 
constitute major successes stemming from research financed under the Framework 
Programmes and since they are currently at the forefront of world-class ICT - a status which 
must not be jeopardised.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 3 "Informačné a komunikačné technológie" Podbod 

"Činnosti" Podnadpis "Aplikačný výskum" zarážka 1

- Informačné a komunikačné technológie, 
ktoré reagujú na spoločenské otázky: nové 
systémy a služby v oblasti verejného 
záujmu, ktoré zlepšujú kvalitu, výkonnosť, 
prístup a účasť, aplikácie prijateľné z 
hľadiska používateľa, integrácia nových 
technológií a iniciatív ako napr. pomoc 
starším alebo chorým osobám pri 
samostatnom bývaní.

- Informačné a komunikačné technológie, 
ktoré reagujú na spoločenské otázky: nové 
systémy a služby v oblasti verejného 
záujmu, ktoré zlepšujú kvalitu, výkonnosť, 
prístup a účasť, najmä s ohľadom na 
znevýhodnené skupiny, vrátane 
informačných a komunikačných 
technológií pre postihnuté osoby; aplikácie 
prijateľné z hľadiska používateľa, integrácia 
nových technológií a iniciatív ako napr. 
pomoc starším alebo chorým osobám pri 
samostatnom bývaní.

Or. en

Odôvodnenie

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.
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Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká" zarážka 1

- Tlak na životné prostredie a podnebie: 
fungovanie systémov podnebia a Zeme, 
opatrenia určené na prispôsobenie a 
zmiernenie, znečisťovanie ovzdušia, pôdy a 
vody, zmeny zloženia atmosféry a kolobeh 
vody, interakcie medzi podnebím, povrchom 
súše a oceánom a dosahom na biodiverzitu a 
ekosystémy.

– Tlak na životné prostredie a podnebie: 
skúmanie spôsobov, akými sa podnebie 
menilo v minulosti (paleolitické podnebie); 
fungovanie systémov podnebia a Zeme, 
opatrenia určené na prispôsobenie a 
zmiernenie, znečisťovanie ovzdušia, pôdy a 
vody, zmeny zloženia atmosféry a kolobeh 
vody, interakcie medzi podnebím, povrchom 
súše a oceánom a dosahom na biodiverzitu a 
ekosystémy.

Or. pt

Odôvodnenie

O estudo da evolução dos parâmetros climáticos do passado reveste-se de extrema 
importância para a compreensão das alterações climáticas do presente, permitindo 
identificar quais as que resultam da actividade Humana e as que constituem um fenómeno de 
flutuações naturais.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien), 

Podbod "Činnosti", Podnadpis "Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká", zarážka 1

– Tlak na životné prostredie a podnebie: 
fungovanie systémov podnebia a Zeme, 
opatrenia určené na prispôsobenie a 
zmiernenie, znečisťovanie ovzdušia, pôdy a 
vody, zmeny zloženia atmosféry a kolobeh 

– Tlak na životné prostredie a podnebie: 
fungovanie systémov podnebia a Zeme; 
príčiny klimatických zmien,; opatrenia 
určené na prispôsobenie a zmiernenie, 
znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vody, zmeny 
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vody, interakcie medzi podnebím, povrchom 
súše a oceánom a dosahom na biodiverzitu a 
ekosystémy

zloženia atmosféry a kolobeh vody, 
interakcie medzi podnebím, povrchom súše 
a oceánom, vzájomný vzťah medzi 
poľnohospodárstvom a klimatickými 
zmenami a dosah na biodiverzitu a 
ekosystémy

Or. es

Odôvodnenie

Es indispensable profundizar en el conocimiento científico del papel que las superficies 
cultivadas juegan en el cambio climático para la fijación del carbono al suelo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Satu Hassi,Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká", zarážka 2

- Životné prostredie a zdravie: interakcia 
environmentálnych stresorov s ľudským 
zdravím vrátane identifikácie zdrojov, 
prepojení s prostredím v uzavretých 
priestoroch a dosahu a novými rizikových 
faktorov, integrované metódy hodnotenia 
rizík toxických látok vrátane alternatív 
k pokusom na zvieratách, kvantifikácia 
a analýza nákladov a ziskov v oblasti 
zdravotných rizík životného prostredia a 
indikátorov stratégií prevencie.

- Životné prostredie a zdravie: interakcia 
environmentálnych stresorov s ľudským 
zdravím vrátane identifikácie zdrojov, 
prepojení s prostredím v uzavretých 
priestoroch a dosahu a novými rizikových 
faktorov, integrované metódy hodnotenia 
rizík toxických látok, ktoré sa nerealizujú 
na zvieratách, kvantifikácia a analýza 
nákladov a ziskov v oblasti zdravotných 
rizík životného prostredia a indikátorov 
stratégií prevencie.

Or. en

Odôvodnenie

In view of the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, the serious 
public concern in Europe about animal testing, and the objective of the proposed EU 
chemicals Regulation to promote non-animal testing, it is unacceptable for the EU to fund the 
development and use of further in vivo methods for toxicity testing. In accordance with Art. 23 
of Council Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, animal experiments should be replaced by alternatives to 
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animal testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká", zarážka 3

- Prírodné katastrofy: zlepšenie 
predpovedania a integrovaných hodnotení 
nebezpečenstva, pravdepodobnosti výskytu a 
rizík súvisiacich s katastrofami spôsobenými 
geologickým nebezpečenstvom (napr. 
zemetrasenia, sopky, cunami) a podnebím 
(napr. veterné smršte a povodne), vývoj 
včasných systémov varovania a zlepšenie 
stratégií prevencie a zmierňovania škôd.

– Prírodné katastrofy: zlepšenie 
predpovedania a integrovaných hodnotení 
nebezpečenstva, pravdepodobnosti výskytu a 
rizík súvisiacich s katastrofami spôsobenými 
geologickým nebezpečenstvom (napr. 
zemetrasenia, sopky, cunami) a podnebím 
(napr. veterné smršte, suchá a povodne), 
vývoj včasných systémov varovania a 
zlepšenie stratégií prevencie a zmierňovania 
škôdegies.

Or. pt

Odôvodnenie

Given that the planet is warming up, the provision of support for research into ways of 
preventing and relieving the effects of drought is extremely important.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká", zarážka 3

- Prírodné katastrofy: zlepšenie 
predpovedania a integrovaných hodnotení 
nebezpečenstva, pravdepodobnosti výskytu a 
rizík súvisiacich s katastrofami spôsobenými 
geologickým nebezpečenstvom (napr. 
zemetrasenia, sopky, cunami) a podnebím 
(napr. veterné smršte a povodne), vývoj 
včasných systémov varovania a zlepšenie 
stratégií prevencie a zmierňovania škôd.

– Prírodné katastrofy: zlepšenie 
predpovedania a integrovaných hodnotení 
nebezpečenstva, pravdepodobnosti výskytu a 
rizík súvisiacich s katastrofami spôsobenými 
geologickým nebezpečenstvom (napr. 
zemetrasenia, sopky, cunami) a podnebím 
(napr. veterné smršte a povodne), vývoj 
včasných systémov varovania a zlepšenie 
stratégií prevencie a zmierňovania škôd a 
posúdenie spoločenských a hospodárskych 
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dôsledkov na postihnuté oblasti.

Or. es

Odôvodnenie

One of the most important tasks relating to natural disasters is assessing the impact which 
such disasters have on the continuity of economic activity and hence on the welfare of the 
population. There would be no point in having a better knowledge of natural disasters if this 
did not result in better protection for the areas affected.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Trvalo udržateľné riadenie zdrojov" zarážka 1

- Uchovávanie a trvalo udržateľné riadenie 
prírodných a človekom vytvorených 
zdrojov: ekosystémy, riadenie vodných 
zdrojov, odpadové hospodárstvo 
a prevencia, ochrana a riadenie biodiverzity, 
ochrana pôdy, ochrana morského dna 
a pobrežných oblastí, zákroky proti 
rozširovaniu púští a znehodnocovaniu pôdy, 
správa lesov, trvalo udržateľné riadenie 
a plánovanie mestského prostredia, správa 
dát a informačné služby, hodnotenia 
a predpovede súvisiace s prírodnými 
procesmi.

- Uchovávanie a trvalo udržateľné riadenie 
prírodných a človekom vytvorených 
zdrojov: ekosystémy, riadenie vodných 
zdrojov, odpadové hospodárstvo 
a prevencia, ochrana a riadenie biodiverzity, 
ochrana pôdy, ochrana morského dna 
a pobrežných oblastí, zákroky proti 
rozširovaniu púští a znehodnocovaniu pôdy, 
zachovanie prírody a krajiny; správa lesov, 
trvalo udržateľné riadenie a plánovanie 
mestského prostredia, historických 
pamiatok a kultúrneho dedičstva, správa dát 
a informačné služby, hodnotenia 
a predpovede súvisiace s prírodnými 
procesmi. Kritériá hodnotenia dôsledkov 
rozvoja miest a poľnohospodárskej politiky.

Or. en

Odôvodnenie

The study of the environment has to be made from a holistic approach, as well as the policies 
that will result.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)" 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Enviromentálne technológie" zarážka 1

- Environmentálne technológie na 
pozorovanie, prevenciu, zmierňovanie, 
prispôsobovanie, sanáciu a obnovu 
prírodného a človekom vytvoreného 
prostredia: súvisiace s vodou, podnebím, 
ovzduším, morským, mestským a vidieckym 
prostredím, pôdou, odpadovým 
hospodárstvom, recykláciou, čistými 
výrobnými postupmi, chemickou 
bezpečnosťou, ochranou kultúrneho 
dedičstva a zastavaného prostredia

- Environmentálne technológie na 
pozorovanie, simuláciu, prevenciu, 
zmierňovanie, prispôsobovanie, sanáciu a 
obnovu prírodného a človekom vytvoreného 
prostredia: súvisiace s vodou, podnebím, 
ovzduším, morským, mestským a vidieckym 
prostredím, pôdou, odpadovým 
hospodárstvom, recykláciou, čistými 
výrobnými postupmi, chemickou 
bezpečnosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Enviromentálne technológie" zarážka 1 a (nová)

- Ochrana, zachovanie a rozšírenie 
kultúrneho dedičstva vrátane ľudského 
habitatu: zlepšenie odhadu škôd na 
kultúrnom dedičstve, rozvíjanie 
inovatívnych stratégií uchovávania 
dedičstva, intenzívnejšia integrácia 
kultúrneho dedičstva do mestského 
prostredia.  

Or. en
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Odôvodnenie

The environmental technologies already discovered in the course of cultural research have 
been used in other fields. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)" 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Enviromentálne technológie" zarážka 2

- Hodnotenie technológií, overovanie 
a testovanie: metódy a nástroje hodnotenia 
postupov, technológií a výrobkov z hľadiska 
rizík pre životné prostredie a životný cyklus, 
podpora trvalo udržateľného chemického 
priemyslu, dodávok vody a platforiem pre 
hygienu1, vedecké a technologické aspekty 
budúceho programu overovania a testovania 
európskych environmentálnych technológií.

- Hodnotenie technológií, overovanie 
a testovanie: metódy a nástroje hodnotenia 
postupov, technológií a výrobkov z hľadiska 
rizík pre životné prostredie a životný cyklus, 
podpora trvalo udržateľného chemického 
priemyslu, lesníckych technológií, dodávok 
vody a platforiem pre hygienu2, vedecké 
a technologické aspekty budúceho programu 
simulovania, overovania a testovania 
európskych environmentálnych technológií.

Or. en

Odôvodnenie

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Enviromentálne technológie" zarážka 2

- Hodnotenie technológií, overovanie a 
testovanie: metódy a nástroje hodnotenia 
postupov, technológií a výrobkov z hľadiska 
rizík pre životné prostredie a životný cyklus, 
podpora trvalo udržateľného chemického 

– Hodnotenie technológií, overovanie a 
testovanie: metódy a nástroje hodnotenia 
postupov, technológií a výrobkov z hľadiska 
rizík pre životné prostredie a životný cyklus, 
podpora trvalo udržateľného chemického 

  
1 Plán výskumu týchto európskych technologických platforiem sa zohľadní v rámci iných činností.
2 Plán výskumu týchto európskych technologických platforiem sa zohľadní v rámci iných činností.
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priemyslu, dodávok vody a platforiem pre 
hygienu , vedecké a technologické aspekty 
budúceho programu overovania a testovania 
európskych environmentálnych technológií.

priemyslu, dodávok vody a platforiem pre 
hygienu , vedecké a technologické aspekty 
budúceho programu overovania a testovania 
európskych environmentálnych technológií; 
posúdenie a vplyv technológií odsoľovania 
na prímorské prostredie a pôdu. 

Or. es

Odôvodnenie

In this amendment, emphasis is placed on the need for the characteristics of seawater 
desalination - a promising technology which has both advantages and disadvantages - to be 
studied in greater depth.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 

Podbod "Činnosti" Podnadpis "Enviromentálne technológie" zarážka 2 a (nová) 

- Matematické metódy hospodárskeho 
hodnotenia znečisťujúcich emisií:  tvorba 
modelov prisudzujúcich hospodársku 
hodnotu znečisťujúcim plynom, 
účtovníctvo v oblasti životného prostredia.

Or. es

Odôvodnenie

Further efforts must be made to develop mathematical models which will in future enable 
values to be assigned to pollution, so that pollution can be entered in the accounts by means 
of a single accounting unit, thereby enabling other instruments to be developed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)" 

Podbod "Činnosti" nový podnadpis
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Biodiverzita:

- Ochrana a trvalo udržateľné riadenie 
biodiverzity, posudzovanie strednodobých a 
dlhodobých trendov, hodnotenie 
ekologických, hospodárskych a 
spoločenských dôsledkov zmien biodiverzity 
a vzájomných vzťahov medzi spoločnosťou 
a biodiverzitou.

Or. fr

Odôvodnenie

The Millenium evaluation of our ecosystem highlighted the loss of biodiversity arising from 
existing habits of mismanagement. This loss of biodiversity is on a scale unprecedented in 
human history and calls for a major research effort at European level. 

Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Príloha I Časť I Oddiel "Témy" Bod 6 "Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)" 

Podbod "Činnosti" nový podnadpis

Biodiverzita: 
- Ochrana, obnova a trvalo udržateľné 
riadenie biodiverzity, posudzovanie a 
predpovedanie strednodobých a dlhodobých 
trendov vrátane opatrení na ochranu, 
obnovu a trvalo udržateľné riadenie 
biodiverzity, hodnotenie ekologických, 
hospodárskych a spoločenských dôsledkov 
zmien biodiverzity a vzájomných vzťahov 
medzi spoločnosťou a biodiverzitou.

Or. fr
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Odôvodnenie

Numerous studies have highlighted the loss of biodiversity manifested in the ever-greater 
number of endangered species of flora and fauna. The cause lies partly in mismanagement, 
but above all in the numerous forms of pollution arising from human activity. This loss of 
biodiversity is on a scale unprecedented in human history and calls for a major research 
effort at European level.
Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 7 "Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)", Podbod 

"Ciele"

Rozvoj integrovaných, ekologickejších a 
inteligentnejších celoeurópskych 
dopravných systémov v prospech občanov a 
spoločnosti, ktoré šetria zdroje životného 
prostredia a prírodné zdroje a sú založené na 
technickom pokroku, a zabezpečovanie a 
ďalší rozvoj vedúceho postavenia, ktoré 
európske podniky získali na globálnom trhu.

Rozvoj integrovaných, ekologickejších a 
inteligentnejších celoeurópskych 
dopravných systémov, ktoré sú prístupné aj 
pre postihnuté osoby, v prospech všetkých 
občanov a spoločnosti, ktoré šetria zdroje 
životného prostredia a prírodné zdroje a sú 
založené na technickom pokroku, a 
zabezpečovanie a ďalší rozvoj vedúceho 
postavenia, ktoré európske podniky získali 
na globálnom trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and
improved and innovative solutions in respect of accessible design.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 7 "Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)", Podbod 

"Odôvodnenie", odsek 3

Plány výskumu vypracované európskymi 
technologickými platformami1 podporujú 
nový pohľad na dopravné systémy, ktorý 
zohľadňuje interakciu dopravných 
prostriedkov, dopravných sietí a využívania 
dopravných služieb, ktorú možno vyvinúť 
len na európskej úrovni. Náklady na výskum 
a technický rozvoj vo všetkých týchto 
oblastiach podstatne narastajú a je 
nevyhnutná spolupráca na úrovni EÚ, aby sa 
dosiahlo „kritické množstvo“ rozličných 
subjektov, ktorí sa venujú výskumu 
a technickému rozvoju a môžu riešiť otázky 
rozsahu a multidisciplinárne otázky 
hospodárnym spôsobom a môžu sa venovať 
aj politickým, technických 
a socioekonomickým otázkam, ku ktorým 
patria napr. „čistý a bezpečný dopravný 
prostriedok“ budúcnosti, interoperabilita a 
intermodalita s osobitným dôrazom na 
železničnú dopravu, dostupnosť, 
bezpečnosť, kapacita a účinky na životné 
prostredie v rozšírenej Európskej únii. 
Rozvoj technológií na podporu systému 
Galileo a jeho aplikácií bude pri realizácii 
európskych politík taktiež podstatný.

Plány výskumu vypracované európskymi 
technologickými platformami2 podporujú 
nový pohľad na dopravné systémy, ktorý 
zohľadňuje interakciu dopravných 
prostriedkov, dopravných sietí a využívania 
dopravných služieb, ktorú možno vyvinúť 
len na európskej úrovni. Náklady na výskum 
a technický rozvoj vo všetkých týchto 
oblastiach podstatne narastajú a je 
nevyhnutná spolupráca na úrovni EÚ, aby sa 
dosiahlo „kritické množstvo“ rozličných 
subjektov, ktorí sa venujú výskumu 
a technickému rozvoju a môžu riešiť otázky 
rozsahu a multidisciplinárne otázky 
hospodárnym spôsobom a môžu sa venovať 
aj politickým, technických 
a socioekonomickým otázkam, ku ktorým 
patria napr. „čistý a bezpečný dopravný 
prostriedok“ budúcnosti, interoperabilita a 
intermodalita (okrem iného s ohľadom na 
vozidlá, infraštruktúru a informácie 
prístupné aj postihnutým osobám) 
s osobitným dôrazom na cestnú a 
železničnú dopravu, dostupnosť, 
bezpečnosť, kapacita a účinky na životné 
prostredie v rozšírenej Európskej únii. 
Financovanie výskumu bude tiež zamerané 
na poskytovanie nových a vylepšených 
riešení pre dopravnú infraštruktúru a 
vozidlá, ktoré sú plne prístupné pre 
postihnuté osoby, a tiež v prospech starších 
osôb a užívateľom dopravných prostriedkov 
vo všeobecnosti. Rozvoj technológií na 

  
1 ACARE: Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (Poradný výbor pre výskum v oblasti 
leteckej dopravy v Európe). Bol spustený v roku 2001 a je to prvý príklad funkčnej technologickej platformy, 
ERRAC: European Rail Research Advisory Council (Európsky poradný výbor pre výskum v oblasti železničnej 
dopravy), ERTRAC: European Road Transport Research Advisory Council (Európsky poradný výbor pre 
výskum v oblasti cestnej dopravy), technologická platforma WATERBORNE.
2 ACARE: Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (Poradný výbor pre výskum v oblasti 
leteckej dopravy v Európe). Bol spustený v roku 2001 a je to prvý príklad funkčnej technologickej platformy, 
ERRAC: European Rail Research Advisory Council (Európsky poradný výbor pre výskum v oblasti železničnej 
dopravy), ERTRAC: European Road Transport Research Advisory Council (Európsky poradný výbor pre 
výskum v oblasti cestnej dopravy), technologická platforma WATERBORNE.
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podporu systému Galileo a jeho aplikácií 
bude pri realizácii európskych politík taktiež 
podstatný.

Or. en

Odôvodnenie

Road transport still holds the bulk of transport and should not be neglected, especially its 
public transportation part.  Access to mainstream transport services for disabled persons is 
central to transport policies to most EU member states. There are opportunities for European 
research and development initiatives to support developments in this area and provide 
comparative date, for example, studies on the cost-benefits of accessible transport including 
the wider social implications and improved and innovative solutions in respect of accessible 
design.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 7 "Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)", Podbod 

"Činnosti", Podnadpis "Vzdušná a letecká doprava", zarážka 3

- Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: zlepšenie pohodlia pasažierov, 
inovatívne služby na palube a efektívnejšie 
odbavovanie pasažierov, zlepšenie všetkých 
aspektov leteckej dopravy, väčší výber 
leteckých dopravných prostriedkov všetkých 
možných veľkostí. 

– Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: zlepšenie pohodlia pasažierov, 
inovatívne služby na palube a efektívnejšie 
odbavovanie všetkých pasažierov vrátane 
postihnutých osôb, zlepšenie všetkých 
aspektov leteckej dopravy, väčší výber 
leteckých dopravných prostriedkov všetkých 
možných veľkostí , a tiež zabezpečenie 
vylepšeného dizajnu, ktorý sa týka prístupu 
postihnutých osôb do lietadla, a ktorý bude 
vypracovaný v spolupráci so zástupcami 
organizácií postihnutých osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
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studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 7 "Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)", Podbod 

"Činnosti", Podnadpis "Vzdušná a letecká doprava", zarážka 6

- Letecká doprava budúcnosti: riešenie 
dlhodobej otázky letectva radikálnymi, 
ekologicky účinnými a inovatívnymi 
kombináciami technológií, ktoré by mohli 
viesť k významnému pokroku v oblasti 
leteckej dopravy.

- Letecká doprava budúcnosti: riešenie 
dlhodobej otázky letectva radikálnymi, 
ekologicky účinnými a inovatívnymi 
kombináciami technológií, okrem iného s 
ohľadom na prístup pre postihnuté osoby,
ktoré by mohli viesť k významnému 
pokroku v oblasti leteckej dopravy.

Or. en

Odôvodnenie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146

• Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 7 "Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)", Podbod 
"Činnosti", Podnadpis "Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná doprava)", zarážka 3

- Zabezpečovanie trvalo udržateľnej 
mestskej mobility: inovatívne organizačné 
schémy a neznečisťujúce dopravné 
prostriedky, nové spôsoby hromadnej 
dopravy a racionalizácia osobnej dopravy, 
komunikačná infraštruktúra, integrované 
plánovanie mestskej výstavby a dopravy.

- Zabezpečovanie trvalo udržateľnej 
mestskej mobility: inovatívne organizačné 
schémy a neznečisťujúce dopravné 
prostriedky, vylepšené a inovatívne riešenia 
prístupu postihnutých osôb do dopravných 
prostriedkov a infraštruktúry, nové spôsoby 
hromadnej dopravy a racionalizácia osobnej 
dopravy, komunikačná infraštruktúra, 
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integrované plánovanie mestskej výstavby 
a dopravy.

Or. en

Odôvodnenie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 7 "Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)", Podbod 

"Činnosti", Podnadpis Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná doprava)", zarážka 4

- Zvyšovanie bezpečnosti: ako prirodzená 
súčasť dopravného systému pre vodičov, 
pasažierov, prevádzkový personál, cyklistov 
a chodcov pri navrhovaní dopravných 
prostriedkov a v rámci celého dopravného 
systému.

- Zvyšovanie bezpečnosti: ako prirodzená 
súčasť dopravného systému pre vodičov, 
pasažierov, prevádzkový personál, cyklistov 
a chodcov pri navrhovaní a prevádzke 
dopravných prostriedkov a v rámci celého 
dopravného systému vrátane príslušného 
školenia užívateľov a tretích osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Within surface transport research training and operation support has to be added. Even the 
best designed system requires training and operation support to be effectively used. 
Especially safety and security are too closely related to training, and should not be neglected.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", Bod 8 "Socioekonómia a spoločenské vedy", Podbod 
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"Činnosti", Podnadpis "Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky"

∙ Hlavné trendy v spoločnosti a ich 
dôsledky: napr. demografické zmeny 
vrátane starnutia populácie a migrácie, 
životných štýlov, práce, rodiny, otázok 
pohlavia, zdravia a kvality života, 
kriminality, úlohy obchodu v spoločnosti 
a rôznorodosti populácie, kultúrne interakcie 
a otázky súvisiace s ochranou základných 
práv a bojom proti rasizmu a netolerancii.

∙ Hlavné trendy v spoločnosti a ich 
dôsledky: napr. demografické zmeny 
vrátane starnutia populácie a migrácie, 
životných štýlov, práce, rodiny, otázok 
pohlavia, zdravia a kvality života, 
kriminality,  situácie a kvality života 
postihnutých osôb s komplexnými 
potrebami, od ktorých sú závislé, a 
postihnutých osôb žijúcich v ústavoch v 
Európe a v rámci projektov nezávislého 
bývania po celej Európe, úlohy obchodu 
v spoločnosti a rôznorodosti populácie, 
kultúrne interakcie a otázky súvisiace 
s ochranou základných práv a bojom proti 
rasizmu netolerancii a všetkých foriem 
diskriminácie.

Or. en

Odôvodnenie

In respect of quality of life initiatives, there is an important need for funding to be made 
available to investigate, in a comprehensive and thorough way, the situation of disabled 
persons living in institutions in Europe. A recent preliminary investigation undertaken by a 
Commission funded initiative indicates that little information exists at present about 
residential institutions and services in Europe. The project final report states that further 
investigation is necessary in this area and that the issue should be addressed in the future 
research framework of the European Union.

In addition, much more research is needed to provide comparative data on what exists across 
the different EU member states and accession countries in respect of personal assistance 
support for disabled people, direct payment schemes and independent living centres for 
disabled people.  Research is also necessary to assess how disabled persons and their 
families can exert free choice in respect of independent living and access to personal 
assistance as opposed to support under the residential care systems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Príloha I, Časť I, Oddiel "Témy", bod 9 a (nový) "Tvorba platformy pre výmenu skúseností 

tvorcami a priemyselným sektorom"

9a. Tvorba platformy pre výmenu skúseností 
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tvorcami a priemyselným sektorom

Cieľ:
Zbližovanie výskumu s priemyslom
Zdôvodnenie:
V EÚ sa často stretávame s nedokončenými 
inováciami európskych výskumníkov či 
podnikateľov. Zo štruktúrnych, finančných 
alebo iných dôvodov nemajú  tvorcovia k 
dispozícii prostriedky na ďalší rozvoj 
svojich koncepcií.  Je to poľutovaniahodné 
plytvanie, keďže v mnohých prípadoch ani 
nevedia, na koho sa obrátiť, ak sú dať 
svojmu projektu podobu, ktorá by mohla 
viesť k širšiemu výskumu, alebo premenila 
projekt na riešenie uplatniteľné v 
priemyselnej praxi. EÚ musí vytvárať 
mosty potrebné na prepojenie tvorcov s 
priemyselnými sektormi.
Činnosti:
- tvorba spoločnej európskej základne 
ponúk a požiadaviek
- správa a kontrola tohto premosťovacieho 
opatrenia

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Príloha I, Časť II "Myšlienky", Podbod "Činnosti", odsek 2

Činnosti EÚ v rámci výskumu na hraniciach 
súčasného poznania vykoná Európsky výbor 
pre výskum (European Research Council, 
ERC), ktorý pozostáva z vedeckého výboru 
a podporuje ho špecializovaná realizačná 
štruktúra.

Činnosti EÚ v rámci výskumu na hraniciach 
súčasného poznania vykoná Európsky výbor 
pre výskum (European Research Council, 
ERC), ktorý pozostáva z vedeckého výboru 
zostaveného v súlade s článkom 171 
Zmluvy.

Or. pt
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Odôvodnenie

A criação do CEI deve ser baseada no art. 171º do Tratado, único quadro legal que garantirá 
a sua autonomia e independência científicas. A proposta da Comissão de criar uma estrutura 
executiva para o CIE constitui uma solução burocrática, que não contribui para a vitalização 
da Política Científica Europeia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Príloha I, Časť II "Myšlienky", Podbod "Činnosti", odsek 4

Ako sa uvádza v ročnom pracovnom 
programe, za všetky aspekty uplatňovania a 
realizácie programu bude zodpovedať 
špecializovaná realizačná štruktúra. V 
rámci svojej činnosti uskutoční najmä 
vzájomné profesionálne preskúmanie 
návrhov a výberový proces podľa zásad 
stanovených vedeckým výborom a zabezpečí 
finančné riadenie grantov a jeho príslušné 
vedecké opodstatnenie.

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Príloha I, Časť III "Ľudia", Podbod "Činnosti", bodka 2

• Celoživotné vzdelávanie a profesionálny 
rast - podpora profesionálneho rastu 
skúsených výskumných pracovníkov. S 
výhľadom rozširovania a nadobúdania 
nových poznatkov a schopností alebo s 
cieľom zlepšovať medziodborové a 
viacodborové uplatnenie a/alebo mobilitu 
medzi jednotlivými sektormi sa 
predpokladá podpora výskumných 
pracovníkov, ktorí si obzvlášť potrebujú 
rozšíriť poznatky a schopnosti, 
výskumných pracovníkov vracajúcim sa k 
pôsobeniu vo výskume po prestávke a 

• Celoživotné vzdelávanie a 
profesionálny rast - podpora 
profesionálneho rastu skúsených 
výskumných pracovníkov. S výhľadom 
rozširovania a nadobúdania nových 
poznatkov a schopností alebo s cieľom 
zlepšovať medziodborové a viacodborové 
uplatnenie a/alebo mobilitu medzi 
jednotlivými sektormi sa predpokladá 
podpora výskumných pracovníkov, ktorí si 
obzvlášť potrebujú rozšíriť poznatky a 
schopnosti, výskumných pracovníkov 
vracajúcim sa k pôsobeniu vo výskume po 
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výskumných pracovníkov, ktorí sa po 
nadnárodom/medzinárodnom pôsobení 
(re)integrujú s perspektívou dlhodobejšieho 
pôsobenia vo výskumnej pozícii v Európe, 
vrátane krajiny ich pôvodu. Uvedený 
zámer sa uskutoční vo forme 
individuálneho štipendia udeleného priamo 
na úrovni Spoločenstva, ako aj 
prostredníctvom spolufinancovania v 
rámci regionálnych, vnútroštátnych alebo 
medzinárodných programov

prestávke a výskumných pracovníkov, 
ktorí sa po nadnárodom/medzinárodnom 
pôsobení (re)integrujú s perspektívou 
dlhodobejšieho pôsobenia vo výskumnej 
pozícii v Európe, vrátane krajiny ich 
pôvodu. Uvedený zámer sa uskutoční vo 
forme individuálneho štipendia udeleného 
priamo na úrovni Spoločenstva. 

Or. pt

Odôvodnenie

O programa-quadro não deverá apoiar projectos que beneficiam já de apoios ao nível 
nacional. O reforço do financiamento das bolsas concedidas a nível comunitário deve ser 
uma prioridade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Príloha I, Časť III "Ľudia", Podbod "Činnosti", bodka 5

• Osobitné akcie na podporu vytvárania 
skutočného európskeho pracovného trhu v 
oblasti výskumu na základe odstraňovania 
prekážok mobility a zlepšovania 
profesionálnych vyhliadok výskumníkov v 
Európe. Okrem toho sa budú udeľovať 
ocenenia s cieľom zvýšiť verejné 
povedomie o akciách Marie Curie a ich 
cieľoch.

• Osobitné akcie na podporu vytvárania 
skutočného európskeho pracovného trhu 
v oblasti výskumu na základe 
odstraňovania prekážok mobility a 
zlepšovania profesionálnych vyhliadok 
výskumníkov v Európe.
Uprednostňovanie univerzít, 
výskumných centier a podnikov, ktoré 
vytvárajú nové pracovné miesta 
venované výskumu. Venovanie osobitnej 
pozornosti potrebám žien-výskumníčok a 
sociálnej podpore, ktorú si vyžadujú, ak 
majú zlúčiť rodinný život s vedeckou 
kariérou.  Okrem toho sa budú udeľovať 
ocenenia s cieľom zvýšiť verejné 
povedomie o akciách Marie Curie a ich 
cieľoch.
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Or. es

Odôvodnenie

Las dificultades la carrera científica de las mujeres en muchas ocasiones tiene su origen en 
la dificultad de mantener la integración de la vida familiar con la profesional. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Príloha I, Časť IV "Kapacity", Oddiel "Výskumné infraštruktúry", Podbod "Činnosti", 

Podnadpis "Podpora existujúcich výskumných infraštruktúr", zarážka 3

- výskumná e-infraštruktúra budovaná na 
základe ďalšieho rozvoja a vývoja 
vysokokapacitných a vysokovýkonných 
komunikačných a sieťových infraštruktúr 
a posilňovania významného európskeho 
potenciálu v oblasti výpočtovej techniky, na 
základe osvojovania týchto infraštruktúr 
užívateľskou obcou, zvyšovania ich 
globálneho infraštruktúr významu, ako aj 
úrovne dôvery užívateľov, ale aj na základe 
úspechov dosiahnutých v súvislosti s 
infraštruktúrami GEANT a GRID.

– výskumná e-infraštruktúra budovaná na 
základe ďalšieho rozvoja a vývoja 
vysokokapacitných a vysokovýkonných 
komunikačných a sieťových infraštruktúr 
a posilňovania významného európskeho 
potenciálu v oblasti výpočtovej techniky, na 
základe osvojovania týchto infraštruktúr 
užívateľskou obcou, zvyšovania ich 
globálneho infraštruktúr významu, ako aj 
úrovne dôvery užívateľov, ale aj na základe 
úspechov dosiahnutých v súvislosti s 
infraštruktúrami GEANT a GRID.

Propagovanie osvedčenej praxe pri 
zapájaní užívateľov do projektov výskumu 
a rozvoja.

Or. en

Odôvodnenie

One of the weaknesses of former EU research programmes has been low level of user 
participation in the selection, implementation and evaluation process for projects. In recent 
years the principle of user involvement has started to become a reality and an accepted 
approach in R&D; this positive shift in thinking should be reflected in the new Framework 
Programme. For the results of research and development to have effective practical 
application, it must be acknowledged that user involvement is essential. Disabled users know 
best what their needs are and how to ensure innovation in respect of product and service 
development can best accommodate the needs of disabled people in practice.
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The principle of user participation has to be integral among the criteria for the funding of 
projects by the 7th Framework Programme on Research and Development.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter 
Liese and Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Príloha I, Časť IV "Kapacity", Oddiel "Veda a spoločnosť", Podbod "Odôvodnenie"

Vplyv vedy a techniky na každodenný život 
obyvateľov neustále rastie. Veda a technika 
sú výsledkami spoločenskej činnosti, ktoré 
nesú pečať sociálnych a kultúrnych faktorov. 
Táto téma však ešte stále nepatrí medzi 
zvyčajné oblasti záujmu veľkej časti 
verejnosti, ako aj a tvorcov strategických 
rozhodnutí, a tak naďalej zostáva v rovine 
nepochopenia či neopodstatnených nádejí, 
prípadne obáv. Spoločnosť by však na 
sporné témy súvisiace s novými 
technológiami mala reagovať formou 
fundovanej diskusie vedúcej k rozvážnym 
rozhodnutiam a správnemu výberu 
z existujúcich možností. 

Vplyv vedy a techniky na každodenný život 
obyvateľov neustále rastie. Veda a technika 
sú výsledkami spoločenskej činnosti, ktoré 
nesú pečať sociálnych a kultúrnych faktorov. 
Táto téma však ešte stále nepatrí medzi 
zvyčajné oblasti záujmu veľkej časti 
verejnosti, ako aj a tvorcov strategických 
rozhodnutí, a tak naďalej zostáva v rovine 
nepochopenia či neopodstatnených nádejí, 
prípadne obáv. Spoločnosť by však na 
sporné témy súvisiace s novými 
technológiami mala reagovať formou 
fundovanej diskusie vedúcej k rozvážnym 
rozhodnutiam a správnemu výberu 
z existujúcich možností. 

Európska výskumná politika bude úspešná 
len vtedy, ak bude európska spoločnosť a 
členské štáty EÚ presvedčené o tom, že sa 
zaoberá ich obavami a dodržiava legitímne 
etické hranice.

Or. en

Odôvodnenie

The Commission proposal gives the impression that the main problem is to convince the 
public opinion. On the other hand it is very important that scientists listen to the concerns of 
society and respect limits
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter 
Liese a Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Príloha I, Časť IV "Kapacity", Oddiel "Veda a spoločnosť", Podbod "Činnosti" nová bodka 

• výraznejšej angažovanosti 
výskumníkov a širokej verejnosti vrátane 
organizovanej občianskej spoločnosti, 
pokiaľ ide o témy súvisiace s vedou, s 
cieľom definovať a objasňovať politické a 
spoločenské témy vrátane otázok etiky.

• výraznejšej angažovanosti 
výskumníkov a širokej verejnosti vrátane 
organizovanej občianskej spoločnosti, 
pokiaľ ide o témy súvisiace s vedou, s 
cieľom definovať a objasňovať politické a 
spoločenské témy vrátane otázok etiky.

• kritická  analýza výskumnej činnosti 
zameraná na stanovenie medzníkov pre 
výskum prijateľný z etického hľadiska, s 
riadnym ohľadom na  základné práva.

Or. en

Odôvodnenie

There has to be a stronger reference to ethical limits in the science and society part of the 
programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Príloha I, Časť IV "Kapacity", Oddiel "Veda a spoločnosť", Podbod "Činnosti",  nová bodka 

• výskumu v oblasti rovnoprávnosti 
pôsobenia mužov a žien v tejto oblasti 
vrátane integrácie tohto aspektu do všetkých 
oblastí výskumu; podpora úlohy žien v 
oblasti výskumu.

• výskumu v oblasti rovnoprávnosti 
pôsobenia mužov a žien v tejto oblasti 
vrátane integrácie tohto aspektu do všetkých 
oblastí výskumu; podpora úlohy žien v 
oblasti výskumu.

• Výskum s ohľadom na všetky formy 
diskriminácie a integrácia  skupín 
diskriminovaných z dôvodov uvedených v 
článku 13 Zmluvy o ES do všetkých oblastí 
výskumu.

Or. en
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Odôvodnenie

Given the benefit specific research and development (R&D) initiatives on disability can 
provide to the social integration of disabled people, specific actions on disability are 
important.  
At the same time the horizontal nature of disability issues mean that disabled people should 
also be broadly recognised across all relevant sectors of the programme.  The diversity of 
disabilities should be recognised and understood by research and development initiatives 
across the board.
It is important and appropriate that the European Commission’s support for research 
projects are connected with the EU political objectives in addition to the European research 
potential and added value.  For disabled persons the EU policy areas of particular 
importance relate to information communication technologies; education and training, 
transport, employment and social policy.
Furthermore, it is important that research activities go beyond purely commercial priorities 
and address research gaps in the social field at the same time taking on board user 
requirements – including the needs of disabled users.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Príloha I, Časť IV "Kapacity", Oddiel "Činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce", odsek 3, 

zarážka 3

- rozvojové krajiny so zameraním na ich 
špecifické potreby,

- rozvojové krajiny so zameraním na ich 
špecifické potreby, napr. najčastejšie a 
zanedbávané choroby; 

Or. en

Odôvodnenie

Major and neglected diseases have significant health affects on developing countries. 
Tackling these diseases is an essential component in the fight against global poverty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, 
Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Príloha I, Časť IV "Kapacity", Oddiel "Činnosti spoločného výskumného centra, ktoré 
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nesúvisia s jadrovou energiou", Podbod "Činnosti", Podnadpis "Solidarita a zodpovedné 
riadenie zdrojov", zarážka 4 a (nová)

- Podporovať a rozširovať vývoj a 
potvrdzovanie alternatívnych stratégií 
testovania, a najmä metód, ktoré 
nevyužívajú zvieratá, vo všetkých 
relevantných  oblastiach výskumu 
(posudzovanie bezpečnosti, testovanie 
očkovacích látok, zdravotný a 
biomedicínsky výskum a pod.).

Or. en

Odôvodnenie

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the Cosmetics Directive (76/768/EEC) as amended, and the 
objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing, the 
development and validation of alternative testing strategies and in particular non-animal test 
methods should be included among the activities of the JRC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese, Johannes Blokland a Vittorio 
Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Príloha I , záver (nový) 

1. V prípade eticky citlivých výskumných 
projektov budú musieť účastníci získať 
súhlas alebo oprávnenie národných alebo 
miestnych etických výborov ešte pred 
začatím projektu. Komisia bude okrem toho 
projekty systematicky preverovať.  Za 
mimoriadnych okolností sa môže vykonať 
etická kontrola aj počas realizácie projektu.
2. Z programu sa nebudú financovať tieto 
oblasti výskumu:
- metódy klonovania ľudských embryí,
- zásahy do ľudského genetického reťazca,
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- výskumné projekty, ktoré priamo alebo 
nepriamo vedú k zničeniu ľudských 
embryí.
V oblasti výskumu kmeňových buniek 
embryí sa zužitkujú skúsenosti NIH a 
výskum sa obmedzí na zárodočné kmeňové 
bunky vytvorené do augusta 2001.

Or. en

Odôvodnenie

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is very big. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
framework programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Mikolášik a Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Príloha I , záver (nový) 

1. V prípade eticky citlivých výskumných 
projektov budú musieť účastníci získať 
súhlas alebo oprávnenie národných alebo 
miestnych etických výborov ešte pred 
začatím projektu. Komisia bude okrem toho 
projekty systematicky preverovať.  Za 
mimoriadnych okolností sa môže vykonať 
etická kontrola aj počas realizácie projektu.
2. Z programu sa nebudú financovať tieto 
oblasti výskumu:
- metódy klonovania ľudských embryí,
- zásahy do ľudského genetického reťazca,
- výskumné projekty, ktoré zahŕňajú 
zničenie ľudských embryí alebo využitie 
ľudských zárodočných kmeňových  buniek.

Or. en
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Odôvodnenie

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is important. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
Framework Programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Príloha II , Indikatívne prerozdelenie medzi programami

(in Mio. EUR) (v mil. EUR)

Spolupráca*,1 44432 Spolupráca *, 1 47214

Zdravie 8317 Zdravie 9099
Potraviny, poľnohospodárstvo 

a biotechnológia
2455 Potraviny, poľnohospodárstvo 

a biotechnológia
2455

Informačné a komunikačné 
technológie

12670 Informačné a komunikačné 
technológie

11670

Nanoveda, nanotechnológie, 
materiály a nové výrobné 
technológie

4832 Nanoveda, nanotechnológie, 
materiály a nové výrobné 
technológie

4832

Energetika 2931 Energetika 3931
Životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien)
2535 Životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien
3535

Doprava (vrátane vzdušnej 
dopravy)

5940 Doprava (vrátane vzdušnej 
dopravy)

5940

Socioekonómia a humanitné 
vedy

792 Socioekonómia a humanitné 
vedy

792

Bezpečnosť a vesmír 3960 Bezpečnosť a vesmír 3460
Myšlienky 11862 Myšlienky 10862
Ľudia 7129 Ľudia 7129
Kapacity 7486 Kapacity 7204
Výskumné infraštruktúry* 3961 Výskumné infraštruktúry * 3679
Výskum v prospech malých 1901 Výskum v prospech malých 1901

  
1 vrátane spoločných technických iniciatív (o.i. finančný plán a pod..) a časti koordinačných činností a 
činností  oblasti medzinárodnej spolupráce, ktoré sú financované v rámci uvedených tematických oblastí.
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a stredných podnikov a stredných podnikov
Vzdelávanie obyvateľstva 
regiónov

158 Vzdelávanie obyvateľstva 
regiónov

158

Výskumný potenciál 554 Výskumný potenciál 554
Veda v spoločnosti 554 Veda v spoločnosti 554

Činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce

358 Činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce

358

Akcie Spoločného výskumného 
centra, ktoré nesúvisia s 
jadrovou energiou

1817 Akcie Spoločného 
výskumného centra, ktoré 
nesúvisia s jadrovou energiou

1817

SPOLU 72726 SPOLU 72726

Or. de

Odôvodnenie

Der Antragssteller teilt die Auffassung der Berichterstatterin, dass die Mittel für Gesundheit, 
Energie und Umwelt im 7. FRP erhöht werden müssen.
Der Ansatz entsprechend beim Euratom-Programm zu kürzen, ist allerdings nicht zielführend, 
da das Parlament hier nicht in der Mitentscheidung ist. Daher wird vorgeschlagen, innerhalb 
des 7. FRP, das in der Mitentscheidung entschieden wird, zugunsten von Umwelt, Gesundheit 
und Energie umzuschichten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Príloha II, Indikatívne prerozdelenie medzi programami, Oddiel "Spolupráca"

Indikatívne prerozdelenie medzi 
programami v mil. EUR:

Indikatívne prerozdelenie medzi 
programami (v mil. EUR):

Spolupráca*,1 44432 Spolupráca *,1 44432

Zdravie 8317 Zdravie a potraviny 11827,73
Potraviny, poľnohospodárstvo a 
biotechnológia 2455
Informačné a komunikačné 
technológie

12670 Inovatívne techológie 8332,73

  
1 vrátane spoločných technických iniciatív (o.i. finančný plán a pod..) a časti koordinačných činností a 
činností  oblasti medzinárodnej spolupráce, ktoré sú financované v rámci uvedených tematických oblastí.
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Nanoveda, 
nanotechnológie, 
materiály a nové výrobné 
technológie

4832

Energetika 2931 Energetika a doprava 
(vrátane vzdušnej dopravy) 

11563,4

Životné prostredie (vrátane 
klimatických zmien)

2535 Životné prostredie (vrátane 
klimatických zmien), 
poľnohospodárstvo a 
rybné hospodárstvo

6045,73

Doprava (vrátane 
vzdušnej dopravy)

5940

Socioekonómia a 
humanitné vedy

792

Bezpečnosť a vesmír 3960 Bezpečnosť a 
vesmír

6652,4

Or. nl

Odôvodnenie

Het onderdeel Samenwerking is ingedeeld in 5 thema's. De oorspronkelijke bedragen voor 
ICT (12670) en voor sociale wetenschappen (2534) zijn verdeeld over de 5 thema's. Het 
oorspronkelijke thema Voeding, Landbouw en biotechnologie is door drie gedeeld en 
verspreid over 3 nieuwe thema's. De oorspronkelijke bedragen voor Vervoer en voor Energie 
zijn bij elkaar opgeteld. 

Gezondheid en Voeding: 11827, 73 = oorspronkelijk bedrag Gezondheid 8317 +Voeding 
818,33 (eenderde van oorspronkelijke bedrag 2455 voor Voeding, landbouw en 
biotechnologie)  +158,4 (eenvijfde van oorspronkelijke bedrag soc.-en 
geesteswetenschappen) +2534 (eenvijfde oorspronkelijke bedrag ICT 12670) 
Innovatieve technologieën: 8332,73 = oorspr. bedrag nanowetenschappen ed. 4832 + 
818,33 + 158,4 + 2534 (zie uitleg hierboven van deze deelbedragen)
Energie en Vervoer: 11563,4 = Energie 2931 + 818,33 +2534 + Vervoer 5940
Milieu, Landbouw en Visserij: 6045,73 = oorspr. bedrag Milieu 2535 +Landbouw 818,33 
+158,4 +2534
Veiligheid en ruimtevaart: 6652,4 = oorspronkelijke bedrag 3960 +158,4 +2534
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edite Estrela

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Príloha II, Indikatívne prerozdelenie medzi programami, Oddiel "Spolupráca"

Kapacity 7486 Kapacity 7486

Výskumné infraštruktúry* 3961 Výskumné infraštruktúry* 3461
Výskum v prospech 
malých a stredných 
podnikov

1901 Výskum v prospech malých 
a stredných podnikov

2401

Vzdelávanie obyvateľstva 
regiónov

158 Vzdelávanie obyvateľstva 
regiónov

158

Výskumný potenciál 554 Výskumný potenciál 554
Veda v spoločnosti 554 Veda v spoločnosti 554

Činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce

358 Činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce

358

Or. pt

Odôvodnenie

O orçamento a disponibilizar deve ter como objectivo, reforçar o acesso dos investigadores 
europeus às infra-estruturas existentes e o aumento significativo da participação de PMEs .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Príloha III , Oddiel "Programy financovania", Bod 5 "Podpora vzdelávania a profesionálneho 

rastu výskumníkov"

Podpora vzdelávania a profesionálneho rastu 
výskumníkov využívaná najmä pri 
uskutočňovaní akcií Marie Curie.

Podpora vzdelávania a profesionálneho rastu 
výskumníkov vo všetkých programoch, 
projektoch, iniciatívach a v akciách Marie 
Curie. Propagovanie podmienok, ktoré 
ženám uľahčujú začať a rozvíjať dráhu 
výskumníčok.

Or. es
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Odôvodnenie

Para una integración real es necesario una política integral, medidas sociales en muchos 
casos como: guarderías, apoyo a la movilidad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Príloha III , Oddiel "Legislatívna finančná správa", Bod 5 "Charakteristiky a ciele", Podbod 

5.3, Podnadpis "Spolupráca", Bod 1 "Zdravie"

1. Zdravie: Zlepšovanie zdravia európskych 
občanov a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu a podnikov súvisiacich so 
zdravotníctvom, a zároveň riešenie 
celosvetových zdravotných problémov 
vrátane nových epidémií. Dôraz sa bude 
klásť na translačný výskum (premietnutie 
základných objavov do klinickej praxe), 
vývoj a potvrdzovanie nových spôsobov
liečby, metód podpory zdravia a prevencie 
chorôb, diagnostické nástroje a technológie, 
ako aj udržateľné a účinné systémy 
zdravotníctva.

1. Zdravie: Zlepšovanie telesného a 
duševného zdravia európskych občanov a 
zvyšovanie konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu a podnikov 
súvisiacich so zdravotníctvom, a zároveň 
riešenie celosvetových zdravotných 
problémov vrátane nových epidémií a 
zanedbávaných chorôb. Dôraz sa bude klásť 
na translačný výskum (premietnutie 
základných objavov do klinickej praxe),
vývoj a potvrdzovanie nových spôsobov 
liečby, metód podpory zdravia a prevencie 
chorôb, diagnostické nástroje a technológie, 
ako aj udržateľné a účinné systémy 
zdravotníctva. 

Or. en

Odôvodnenie

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme. Additionally, neglected diseases should be emphasised as they fall 
outside of the scope of the drug industry's research and development efforts. 


