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Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 1a (nové)

(1a) Výskum financovaný z verejných 
fondov musí byť zameraný tak, aby 
zodpovedal potrebám a prioritám 
verejnosti. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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.

Ústrednú úlohu výskumu pri zabezpečovaní 
konkurencieschopnosti a hospodárskeho 
rastu uznala Európska rada na svojom 
zasadaní v Lisabone, kde sa na vedomosti a 
inovácie kládol hlavný dôraz a kde sa 
stanovil nový strategický cieľ Únie na 
ďalších desať rokov: stať sa do roku 2010 
najkonkurencieschopnejším a 
najdynamickejším poznatkovo 
orientovaným  hospodárstvom vo svete, 
schopným udržateľného hospodárskeho 
rastu s pribúdajúcimi a lepšími pracovnými 
miestami a s väčšou sociálnou 
súdržnosťou.

Or. en

Odôvodnenie

The  Lisbon 'triangle'  is worth mentioning

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Spoločenstvom nebude financovaný 
žiaden výskum vyžadujúci si zničenie 
ľudských embryí alebo využívajúci látky z 
ľudských embryí v procese, ktorý tieto 
embryá ničí.

Or. en

Odôvodnenie

The European Parliament has repeatedly stressed the Community's destructive approach 
concerning human embryo and human  embryonic stem cell research
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 4b (nové)

(4b) V súvislosti s rezolúciou Valného 
zhromaždenia Organizácie spojených 
národov z 8. marca 2005 (A/59/516/Add. I), 
ktorá sa vyslovene týka potreby 
predchádzať zdravotným rizikám a 
odstrániť vykorisťovanie žien Európsky 
parlament zdôraznil potrebu vylúčiť 
podporu a financovanie ľudského 
klonovania vo všetkých programoch 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

The definition of ethically motivated limits is of particular importance

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eva-Britt Svensson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 9

(9) Mal by sa kvantitatívne a kvalitatívne 
posilňovať ľudský potenciál v oblasti 
výskumu a techniky v Európe. 

(9 Mali by sa prijať špecifické opatrenia, 
ktoré by umožnili výrazné zvýšenie podielu 
žien vo výskume. Takisto by vo výskume 
mali byť využité odlišné schopnosti mužov 
a žien.

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 14

(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 

(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 
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výskumní pracovníci z celého sveta 
a Európa by sa mala stať príťažlivejšou pre 
špičkových výskumných pracovníkov.

výskumní pracovníci z celého sveta. Malo 
by sa vynaložiť úsilie s cieľom urýchliť 
vzájomné uznávanie profesijných 
kvalifikácií nadobudnutých na európskom 
území a v tretích krajinách.

Or. fr

Odôvodnenie

Afin d'encourager les chercheurs européens à rester en Europe et attirer des chercheurs 
étrangers, il apparaît fondamental d'accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications 
acquises dans les Etats membres et celles qui ont été acquises à l'étranger de manière à ne 
pas entraver la circulation des chercheurs sur le territoire communautaire

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie14a (nové)

(14a) V rámci témy „Ľudia“ by sa mal u 
detí pestovať záujem a vzťah k vede, a to v 
prostredí, ktoré stimuluje zvedavosť detí a 
mladých ľudí prostredníctvom rozšírenia 
vyučovania prírodných vied na všetkých 
úrovniach vrátane škôl a podpory záujmu a 
účasti vo vedeckých disciplínach medzi 
mladými ľuďmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 19

(19) Vzhľadom na širokú podporu rozšírenia 
rozsahu akcií rámcového programu, pákový 
efekt, ktorý má rámcový program na 
vnútroštátne a súkromné investície, potrebu 

(19) Vzhľadom na širokú podporu rozšírenia 
rozsahu akcií rámcového programu, pákový 
efekt, ktorý má rámcový program na 
vnútroštátne a súkromné investície, potrebu 
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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.

umožniť Spoločenstvu venovať sa novým 
vedeckým a technickým otázkam a plne 
využiť potenciál svojich výskumných 
pracovníkov bez akejkoľvek formy 
diskriminácie, 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.

Or. fr

Odôvodnenie

La meilleure utilisation du potentiel de tous les chercheurs, hommes ou femmes, dans le 
domaine de la recherche doit être une priorité pour l'Union Européenne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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 Dohovoru o ľudských 
právach a biomedicíne Rady Európy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 odsek 4
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4. Ľudia: kvantitatívne a kvalitatívne 
posilňovanie ľudského potenciálu v oblasti 
výskumu a techniky v Európe.

4. Ľudia: kvantitatívne a kvalitatívne 
posilňovanie ľudského potenciálu, a to 
najmä ženského potenciálu, v oblasti 
výskumu a techniky v Európe.

Or. fr

Odôvodnenie

Cf amendement 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 odsek 6a (nový)

6a Vo všetkých činnostiach, ktoré spadajú 
do rámca tohto programu musia byť 
zohľadnené rodový rozmer, princípy 
rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi a boj 
proti všetkým formám diskriminácie

Or. fr

Odôvodnenie

Conformément à l'article 3 paragraphe 2 du Traité la Communauté doit chercher à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses 
actions, y compris les activités couvertes par le Septième Programme cadre de recherche. 
Par ailleurs, conformément à l'article 13 du Traité la Communauté doit chercher à éliminer 
toutes les formes de discrimination.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 7 odsek 2 pododsek 1

Do dvoch rokov po ukončení tohto 
rámcového programu Komisia vykoná

Do dvoch rokov po ukončení tohto 
rámcového programu Komisia vykoná 
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s pomocou nezávislých odborníkov externý 
posudok jeho odôvodnení, realizácie 
a dosiahnutých výsledkov.

s pomocou nezávislých odborníkov externý 
posudok jeho odôvodnení, realizácie 
a dosiahnutých výsledkov, a to najmä v 
súvislosti s podporou, rozvojom a využitím 
kompetencií ženského potenciálu.

Or. fr

Odôvodnenie

L'évaluation du programme doit également se concentrer sur les progrès accomplis afin de 
renforcer le rôle et les compétences des femmes dans le domaine de la recherche

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha I, časť I, Spolupráca, časť 1, Zdravie, nadpis 2, 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, chlamýdie, 
kardiovaskulárnych chorôb, dýchacích, 
duševných a neurologických chorôb, najmä 
tých, ktoré sú spojené so starnutím, napr. 
Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a 
nenákazlivých chorôb, ktorými sú 
postihnuté deti) sa opiera o medzinárodné 
multicentrálne pokusy o dosiahnutie 
potrebného množstva pacientov v krátkom 
časovom rozpätí.  Epidemiologický výskum 
by sa nemal vykonávať len na genómovej a 
molekulárnej úrovni. Vyžaduje si veľkú 
rôznorodosť populácií a medzinárodných 
sietí na dosiahnutie zmysluplných záverov.  
Rozvoj nových diagnostických metód 
a liečebných postupov zriedkavých chorôb a 
vykonávanie 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 vnútroštátnych databázach 
a biobankách, vrátane verejných bánk pre 
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kmeňové bunky pupočnej šnúry. 

Or. en

Odôvodnenie

Chlamydia infection is a common bacterial sexually transmitted disease which is estimated to 
lead to infertility in one third of cases, making it the commonest cause of sterility arising from 
infection;
Epidemiological research needs to be far more complete in view of public healthcare at the 
societal level and should not only be carried out at the genomic and molecular level. In this 
context, research on the establishment of public banks for cord blood stem cells should be 
strengthened in order to achieve an inventory sufficient to provide as many potential 
recipients as possible with a high probability of a therapeutically effective cord blood unit 
when one is clinically indicated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha I, Téma Zdravie, odôvodnenie, pododsek 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, 
duševných a neurologických chorôb, najmä 
tých, ktoré sú spojené so starnutím, napr. 
Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, 
osteoporózou) 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. fr

Odôvodnenie

L'ostéoporose est une maladie qui touche énormément de femmes en Europe et c'est pourquoi 
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des recherches cliniques sont essentielles dans ce domaine afin d'améliorer la qualité de vie 
des femmes qui en souffrent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eva-Britt Svensson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I, Časť I: Spolupráca, Téma 1: Zdravie, Nadpis 2: Odôvodnenie, pododsek 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 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 ako aj v oblasti 
zdravia z pohľadu rovnosti.

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I, časťI, Spolupráca, časť 1, Zdravie, nadpis 2, 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 

Činnosti, ktoré sa budú podporovať, sú 
uvedené nižšie. V rámci všetkých činností sa 
bude venovať pozornosť trom strategickým 
otázkam: zdraviu detí, zdraviu žien
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 
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akcie, napr. v oblasti otázok zdravotnej 
politiky a v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci.

zdravia a bezpečnosti pri práci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha I, Téma Zdravie, Činnosti, Translačný výskum s hľadiska ľudského zdravia, 

pododsek 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. osteoartóza alebo osteoporóza).
Rozvoj stratégií zameraných na pacienta 
v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby 
vrátane klinického výskumu a zohľadňujúc 
špecifiká súvisiace s pohlavím.

Or. fr

Odôvodnenie

Les stratégies de prévention et de traitement des maladies doivent tenir compte des 
différences qui existent entre les hommes et les femmes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I, Časť I: Spolupráca, Téma 1 Zdravie, Nadpis 3: Činnosti, Podnadpis: Translačný 

výskum s hľadiska ľudského zdravia, pododsek 4a 

– Paliatívna medicína: liečba bolesti a 
symptomatická terapia pri ochoreniach, 
ktoré dodnes patria medzi nevyliečiteľné, s 
cieľom nasadenia čo najefektívnejšej liečby 
príznakov pacientov.

Or. de
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Odôvodnenie

. Viele Erkrankungen werden auch in den nächsten sieben bis acht Jahren nicht heilbar sein.
Auch nach Ablauf des 7. Forschungsrahmenprogramms werden Menschen an Krankheiten 
sterben. Ziel der Palliativ-Medizin ist es, das Leiden, vor allem Schmerzen, aber auch andere 
Symptome wie Durst, Juckreiz, Übelkeit, zu bekämpfen, auch wenn die Krankheit kasual nicht 
mehr bekämpft werden kann.
.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I, časť 1, časť Myšlienky, bod II, Činnosti, odsek 3

Vedecký výbor tvoria najvyšší predstavitelia 
európskej vedeckej obce konajúci 
samostatne a nezávisle na politických alebo 
iných záujmoch. Jeho členov vymenúva 
Komisia na základe nezávislého 
identifikačného postupu. Vedecký výbor 
okrem iného dohliada na rozhodnutia 
týkajúce sa druhu výskumu, ktorý sa má 
finančne podporiť, a zároveň z vedeckého 
hľadiska ručí za kvalitu činnosti. Medzi jeho 
úlohy patrí predovšetkým vývoj ročného 
pracovného programu, realizácia postupu 
vzájomného profesionálneho preskúmania 
návrhov, ako aj vedecké monitorovanie 
a kontrola kvality realizácie programu. 

Vedecký výbor tvoria najvyšší predstavitelia 
európskej vedeckej obce konajúci 
samostatne a nezávisle na politických alebo 
iných záujmoch. Vedecký výbor bude 
zložený z najmenej 50 percent žien. Jeho 
členov vymenúva Komisia na základe 
nezávislého identifikačného postupu. 
Vedecký výbor okrem iného dohliada na 
rozhodnutia týkajúce sa druhu výskumu, 
ktorý sa má finančne podporiť, a zároveň z 
vedeckého hľadiska ručí za kvalitu činnosti. 
Medzi jeho úlohy patrí predovšetkým vývoj 
ročného pracovného programu, realizácia 
postupu vzájomného profesionálneho 
preskúmania návrhov, ako aj vedecké 
monitorovanie a kontrola kvality realizácie 
programu. 

Or. en

Odôvodnenie

This addition is needed to ensure that the ERC complies with the EU's target of equal 
treatment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I, Téma 3, Informačné a komunikačné technológie, Činnosti, Integrácia technológií, 

Domáce prostredia
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Domáce prostredia: komunikácia, 
monitorovanie, riadenie, pomoc, 
bezproblémová interoperabilita a využívanie 
všetkých zariadení, interaktívny digitálny 
obsah a služby.

Domáce prostredia: komunikácia, filtrovanie 
nedovoleného obsahu monitorovanie, 
riadenie, pomoc, bezproblémová 
interoperabilita a využívanie všetkých 
zariadení, interaktívny digitálny obsah 
a služby.

Or. fr

Odôvodnenie

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) doivent permettre de filtrer 
les contenus illicites, tels que la pornographie ou la pédopornographie qui se multiplient 
surtout sur internet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I, Témy, oddiel VIII, Socioekonómia a spoločenské vedy, Cieľ

Vytváranie hlbšieho a spoločného 
porozumenia komplexných a navzájom 
prepojených hospodárskych otázok, ktoré 
musí Európa riešiť, ku ktorým patria napr. 
rast, zamestnanosť 
a konkurencieschopnosť, sociálna kohézia 
a trvalá udržateľnosť, kvalita života 
a vzájomná globálna prepojenosť, najmä 
s cieľom zabezpečovať kvalitnejšiu 
vedomostnú základňu pre politiku 
v príslušných oblastiach.

Vytváranie hlbšieho a spoločného 
porozumenia komplexných a navzájom 
prepojených hospodárskych otázok, ktoré 
musí Európa riešiť, ku ktorým patria napr. 
vysokokvalitná zamestnanosť 
a konkurencieschopnosť, sociálna kohézia 
a trvalá udržateľnosť, kvalita života 
a vzájomná globálna prepojenosť, najmä 
s cieľom zabezpečovať kvalitnejšiu 
vedomostnú základňu pre politiku 
v príslušných oblastiach.

Or. en

Odôvodnenie

The ageing society is one of the key challenges for the futur.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I, Témy, oddiel VIII, Socioekonómia a spoločenské vedy, 

Činnosti, odsek 1
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Rast, zamestnanosť 
a konkurencieschopnosť vo vedomostnej 
spoločnosti: rozvoj a integrácia výskumu 
otázok týkajúcich sa rastu, zamestnanosti 
a konkurencieschopnosti, od inovácií, 
vzdelávania vrátane celoživotného 
vzdelávania a úlohy vedeckých a iných 
vedomostí až po vnútroštátne inštitucionálne 
rámcové podmienky.

Environmentálne udržateľný hospodársky 
rozvoj, zamestnanosť, sociálna 
spravodlivosť a rodová rovnosť: rozvoj 
a integrácia výskumu otázok týkajúcich sa 
rastu, zamestnanosti 
a konkurencieschopnosti, od inovácií, 
vzdelávania vrátane celoživotného 
vzdelávania a úlohy vedeckých a iných 
vedomostí až po vnútroštátne inštitucionálne 
rámcové podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

Competitiveness in all areas of society, should not become a  desirable concept.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I, Téma 8 Socioekonómia a spoločenské vedy, Činnosti, pododsek 3

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, rovnováhy medzi profesijným 
a rodinným životom, rovnosti medzi mužmi 
a ženami, zdravia a kvality života, 
kriminality, úlohy obchodu v spoločnosti 
a rôznorodosti populácie, kultúrne interakcie 
a otázky súvisiace s ochranou základných 
práv a bojom proti všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu a netolerancii.

Or. fr

Odôvodnenie

Une des difficultés majeures auxquelles la société européenne est confrontée est la manière 
de concilier vie professionnelle et vie familiale. Par ailleurs, l'égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination font également partie des 
problématiques que rencontre l'UE.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eva-Britt Svensson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I, Časť II Myšlienky, Nadpis 3: Činnosti, pododsek 6

Európska komisia ručí za úplnú nezávislosť 
a bezúhonnosť Európskeho výboru pre 
výskum

Európska komisia ručí za úplnú nezávislosť 
a bezúhonnosť Európskeho výboru pre 
výskum. Výbor pre výskum by sa mal 
aktívne venovať začleneniu rodového 
hľadiska do výskumu a vývoja, na čo by 
mali byť poskytnuté primerané finančné 
prostriedky. Zviditeľnenie rodového 
hľadiska v oblasti výskumu umožní získať 
nové poznatky, posilniť kvalitu a obohatiť 
výskum.

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha I, Téma III, Ľudia, Odôvodnenie, pododsek 1

Základným predpokladom pokroku v oblasti 
vedy a inovácií, ako aj dôležitým faktorom 
na získanie a trvalé udržanie investícií 
v oblasti výskumu realizovaného verejnými 
aj súkromnými subjektami, je dostatočný 
počet vysoko kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov. Naďalej rastie význam rozvoja 
otvoreného európskeho pracovného trhu 
v oblasti výskumu a význam podpory 
diverzifikácie schopností a profesionálnych 
smerovaní výskumníkov v kontexte rastúcej 
konkurencie na celosvetovej úrovni 
a s ohľadom na podporu prínosnej cirkulácie 
výskumníkov a ich vedomostí v rámci 
Európy, ako aj v svetovom meradle. 

Základným predpokladom pokroku v oblasti 
vedy a inovácií, ako aj dôležitým faktorom 
na získanie a trvalé udržanie investícií 
v oblasti výskumu realizovaného verejnými 
aj súkromnými subjektami, je dostatočný 
počet vysoko kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov. Naďalej rastie význam rozvoja 
otvoreného európskeho pracovného trhu 
v oblasti výskumu, z ktorého sú vylúčené 
všetky formy diskriminácie a význam 
podpory diverzifikácie schopností 
a profesionálnych smerovaní výskumníkov 
v kontexte rastúcej konkurencie na 
celosvetovej úrovni a s ohľadom na podporu 
prínosnej cirkulácie výskumníkov a ich 
vedomostí v rámci Európy, ako 
aj v svetovom meradle. 

Or. fr

Odôvodnenie

Le marché européen de la recherche doit être exempt de toutes formes de discriminations afin 
d'attirer le plus grand nombre de personnes possible y compris des femmes et ainsi permettre 
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à l'UE d'accroître sa compétitivité conformément aux objectifs de Lisbonne

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I, Téma Ľudia, Činnosti, Celoživotné vzdelávanie a profesionálny rast 

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 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.

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, najmä po materskej alebo 
rodičovskej dovolenke, 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, ako aj prostredníctvom 
spolufinancovania v rámci regionálnych, 
vnútroštátnych alebo medzinárodných 
programov.

Or. fr

Odôvodnenie

Les femmes chercheuses ne bénéficient pas des mêmes possibilités d'avancement que les 
hommes dans le domaine de la recherche et c'est pourquoi le 7éme programme cadre devrait 
contribuer à favoriser la progression professionnelle des femmes. Par ailleurs, il est 
nécessaire de créer les conditions nécessaires permettant aux femmes de reprendre leur 
activité après un congé de maternité, et aux hommes et aux femmes de faire de même après un 
congé parental. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha I, Časť IV, Kapacity, Časť 5, Veda a spoločnosť, Druhý nadpis, Odôvodnenie, 

odsek 1

Európska politika výskumu bude mať 
úspech len vtedy, ak bude spoločnosť v 
Európe a členských štátoch presvedčená, že 
dochádza k riešeniu jej problémov a že sú 
dodržané legitímne etické obmedzenia, o 
ktorých sa domnieva, že by mali byť 
uložené. 

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.

Amendment by Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha I, Časť IV, Kapacity, Časť 5, Veda a spoločnosť, Tretí nadpis, Činnosti, odsek 3a 

(nový) 

Kritická úvaha o výskumných činnostiach s 
cieľom určiť normy pre  korektný výskum z 
etického hľadiska s 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 Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha I, Téma IV, Kapacity, Veda a spoločnosť, Činnosti, pododsek 4
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výskum v oblasti rovnoprávnosti pôsobenia 
mužov a žien v tejto oblasti vrátane 
integrácie tohto aspektu do všetkých oblastí 
výskumu a úloha žien v oblasti výskumu,

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

Or. fr

Odôvodnenie

Cf justification amendement 20

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I, Téma IV, Kapacity, Veda a spoločnosť, Činnosti, pododsek 5

vytvárania prostredia podnecujúceho záujem 
mladých ľudí o vedu, a to formou 
upevňovania vzdelávania v oblasti vedy na 
všetkých úrovniach vrátane školského 
vzdelávania a podnecovaním záujmu 
mladých ľudí o pôsobenie v oblasti vedy,

vytvárania prostredia podnecujúceho záujem 
mladých ľudí o vedu s vylúčením 
akýchkoľvek stereotypov, a to formou 
upevňovania vzdelávania v oblasti vedy na 
všetkých úrovniach vrátane školského 
vzdelávania a vzdelávania v iných 
príslušných inštitúciách a podnecovaním 
záujmu mladých ľudí o plné pôsobenie 
v oblasti vedy,

Or. fr

Odôvodnenie

Il est nécessaire de créer un environnement " scientifique" exempt de tous stéréotypes de 
manière à promouvoir la pleine participation des filles et des garçons aux activités 
scientifiques ainsi que de renforcer l'enseignement des sciences non seulement dans les 
établissements scolaires mais également dans d'autres institutions appropriées.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha I, Témy oddiel IV, Veda a spoločnosť, Činnosti, odsek 7b (nový)

pre zabezpečenie detských zariadení, tak 
ako sa dohodlo na zasadnutí Barcelonskej 
Rady v roku 2002. Na základe tejto dohody 
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by členské štáty mali do roka 2010 
poskytovať starostlivosť pre aspoň 90% 
detí od tretieho roka života až po deti vo 
veku povinnej školskej dochádzky a pre 
najmenej 33% detí vo veku do troch rokov,

Or. en

Odôvodnenie

Adequate and sufficient childcare facilities are crucial especially for employed  women with  
children.


