
AM\594368SK.doc PE 367.673v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre regionálny rozvoj

15.12.2005 PE 367.673v01-00

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 8-55

Návrh stanoviska (PE 364.956v01-00)
Predkladá Alyn Smith
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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 Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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, aby 
reagovala na podstatné výzvy v Európskej 
spoločnosti a podporila inovácie a výskum 
energetických zdrojov a demografických 
zmien v Európe, najmä podporou podnikov 
vrátane priemyslu, malých a stredných 
podnikov, výskumných centier a vysokých 
škôl pri ich činnostiach v oblasti výskumu a 
technického rozvoja.

Or. en
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Odôvodnenie

Le premier paragraphe du septième programme-cadre doit incorporer des références aux 
défis majeurs auxquels doit faire face l'Europe d'aujourd'hui.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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 
kládol dôraz na úlohu, ktorú zohrávajú 
vedomosti a inovácie v hospodárskom 
pokroku, vrátane rastu zamestnanosti v 
Európe a v územnej súdržnosti

Or. pt

Odôvodnenie

Conformément au Conseil européen de Lisbonne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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 všetkých 
európskych regiónov, vrátane tých, ktoré sú 
vystavované špecifickým obmedzeniam, 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.

Or. pt
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Odôvodnenie

L'efficacité du programme et les besoins de recherche inhérentes au développement d'un 
Espace européen de recherche dépendent d'un large soutien de tous les acteurs, y inclus au 
niveau régional. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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 
výskumných zoskupení,  mal by sa odhaliť 
výskumný potenciál v konvergenčných a 
najvzdialenejších regiónoch EÚ, v súlade s 
článkom 299 druhým odsekom Zmluvy,
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. pt

Odôvodnenie

Conformément aux dispositions du traité relatives aux régions ultrapériphériques 
(article 299, paragraphe 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Brigitte Douay

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 17

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

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

realizácie cieľov Lisabonskej stratégie, 
najmä spolu s činnosťami a akciami v oblasti 
štrukturálnych fondov, poľnohospodárstva, 
vzdelávania, odborného vzdelávania, 
konkurencieschopnosti a inovácií, 
priemyslu, zamestnanosti a životného 
prostredia. Činnosti rámcového programu 
zamerané na regióny sú skutočným 
nástrojom regionálneho rozvoja. V 
žiadnom prípade nenahrádzajú 
štrukturálne alebo kohézne fondy, naopak 
sú ich doplnkom.

Or. fr

Odôvodnenie

Il est important de rappeler l'importance de la conjugaison de plusieurs fonds européens pour 
le développement des régions européennes. L'intervention des financements du 7e PCRD et 
des fonds structurels constitue un important moteur pour le dynamisme des territoires et doit 
être encouragée.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Brigitte Douay

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 18

(18) Inovácie a činnosti súvisiace s malými 
a strednými podnikmi podporované 
prostredníctvom tohto rámcového programu 
by mali dopĺňať inovácie a činnosti 
uskutočňované prostredníctvom rámcového 
programu pre konkurencieschopnosť 
a inováciu.

(18) Inovácie a činnosti súvisiace s malými 
a strednými podnikmi podporované 
prostredníctvom tohto rámcového programu 
by mali dopĺňať inovácie a činnosti 
uskutočňované prostredníctvom rámcového 
programu pre konkurencieschopnosť 
a inováciu. Na uskutočnenie tohto cieľa je 
dôležitá lepšia ochrana duševného 
vlastníctva a zvýšenie boja na európskej 
úrovni proti pirátstvu a falšovaniu , ktoré 
vážne ohrozujú inovačné možnosti malých 
a stredných podnikov.

Or. fr

Odôvodnenie

On estime la perte d'emplois en Europe due à la contrefaçon à environ 100 000 chaque 
année. L'impact du piratage et de la contrefaçon sur les PME et sur l'emploi est négatif et 
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doit être pris en compte. Ainsi, une meilleure protection de la propriété intellectuelle pourrait 
permettre aux PME d'être plus compétitives et d'investir davantage dans l'innovation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Brigitte Douay

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 19

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

(19) Vzhľadom na širokú podporu rozšírenia 
rozsahu akcií rámcového programu, pákový 
efekt, ktorý má rámcový program na 
vnútroštátne a súkromné investície, potrebu 
umožniť Spoločenstvu venovať sa novým 
vedeckým a technickým otázkam, dôležitú 
úlohu, ktorú zohráva intervencia 
Spoločenstva pri zvyšovaní účinnosti a 
výkonnosti európskeho výskumného 
systému a príspevok rozsiahlejšieho 
siedmeho rámcového programu k oživeniu 
Lisabonskej stratégie je nevyhnutné 
zdvojnásobiť rozpočet EÚ na výskum. Na 
realizáciu cieľov rámcového programu je 
potrebný ambiciózny rozpočet, ktorý 
umožní uskutočnenie všetkých 
navrhovaných akcií, najmä opatrení s 
cieľom posilnenia regionálneho rozmeru 
výskumu. Doplnkovosť regionálnej a 
výskumnej politiky bude stimulovať 
investície regiónov do výskumu a prispieť 
tak k vyrovnanému rozvoju európskeho 
územia.

Or. fr

Odôvodnenie

Les actions du 7e programme-cadre interviennent en complémentarité avec les autres 
politiques de l'UE et ont un rôle essentiel dans le développement des régions. Certaines 
mesures intéressent directement les régions européennes, telles les "Régions de la 
connaissance" ou les actions destinées aux PME et une diminution du budget envisagé pour 
le 7e programme-cadre risquerait d'amputer les crédits destinés à ces politiques ou même de 
les faire disparaître.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 21

21. Keďže cieľ akcií, ktorý sa má zohľadniť 
v súlade s článkom 163 Zmluvy pri 
prispievaní k vytvoreniu vedomostnej 
spoločnosti a ekonomiky v Európe, sa nedá 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov a preto sa dá lepšie dosiahnuť na 
úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže 
prijať opatrenia v súlade s princípom 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy. V 
súlade s princípom proporcionality 
stanoveným v uvedenom článku tento 
siedmy rámcový program nejde nad rámec 
potrebný na dosiahnutie uvedených cieľov

(21) Keďže cieľ akcií, ktorý sa má zohľadniť 
v súlade s článkom 163 Zmluvy pri 
prispievaní k vytvoreniu vedomostnej 
spoločnosti a ekonomiky v Európe, sa nedá 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov a preto sa dá lepšie dosiahnuť na 
úrovni Spoločenstva v rámci posilnenej 
spolupráce s európskymi regiónmi, 
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade 
s princípom subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy. V súlade s princípom 
proporcionality stanoveným v uvedenom 
článku tento siedmy rámcový program nejde 
nad rámec potrebný na dosiahnutie 
uvedených cieľov

Or. pt

Odôvodnenie

Conformément à l'article 163 et dans la lignée de l'article 5, en vue de renforcer l'efficience et 
l'efficacité du programme, il est nécessaire d'assurer une plus grande intégration des régions 
européennes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 24 a (nové)

(24a) Siedmy rámcový program musí ťažiť 
zo zvýšenej doplnkovosti so štrukturálnymi 
fondmi prostredníctvom programov 
financovania členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 24 b (nové)

(24b) Siedmy rámcový program musí
zabezpečiť spoluprácu a doplnkovosť s 
iniciatívami EÚ pre inovačné akcie (budúci 
rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie)

Or. en

Odôvodnenie

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gerardo Galeote Quecedo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2 odsek 1

1. Siedmy rámcový program podporuje 
činnosti uvedené v odsekoch 2 až 5. Ciele a 
hlavné okruhy týchto činností sú opísané 
v prílohe I

1. Siedmy rámcový program podporuje 
činnosti uvedené v odsekoch 2 až 5. Ciele a 
hlavné okruhy týchto činností sú opísané 
v prílohe I. Primeraná časť siedmeho 
rámcového programu bude určená 
financovaniu akcií v regiónoch Únie, ktoré 
zatiaľ nedosiahli úroveň technologickej 
konvergencie s Úniou.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 odsek 5

5. Kapacity: podpora kľúčových aspektov 
európskych výskumných a inovačných 
kapacít, ku ktorým patria napr. výskumné 

5. Kapacity: podpora kľúčových aspektov 
európskych výskumných a inovačných 
kapacít, ku ktorým patria napr. výskumné 
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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

infraštruktúry, regionálne výskumné 
zoskupenia, rozvíjanie celého potenciálu 
v konvergenčných a najvzdialenejších 
regiónoch Spoločenstva, v súlade s článkom 
299 odsekom 2 Zmluvy, výskum v prospech 
malých a stredných podnikov, otázky 
súvisiace s „vedou v spoločnosti“, 
„horizontálne“ činnosti v rámci 
medzinárodnej spolupráce

Or. pt

Odôvodnenie

Clarification juridique quant à l'applicabilité aux régions ultrapériphériques.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek  1 a (nový)

1a. Hodnotenie rámcového programu a 
sledovanie rámcových cieľov sa musí 
zakladať na objektívnych štatistických 
údajoch. Komisia musí spolupracovať s 
Eurostatom s cieľom zhromažďovať a 
poskytovať regionálne a národné štatistické 
údaje inštitúciám, regiónom a členským 
štátom, ktoré o ne prejavia záujem.

Or. en

Odôvodnenie

Les États membres doivent être incités à avoir recours aux budgets concernant la 
compétitivité et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha 1 I Spolupráca odsek 5

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
prioritným vedeckým oblastiam, ktoré sa 
týkajú viacerých oblastí, ku ktorým patria 

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
prioritným vedeckým oblastiam, vyvinutým 
v centrálnych, okrajových alebo 
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napr. námorné vedy a technika. najvzdialenejších regiónoch, ktoré sa týkajú 
viacerých oblastí, ku ktorým patria 
napr. námorné vedy a technika.

Or. pt

Odôvodnenie

Cet amendement précise la portée géographique du programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Stavros Arnaoutakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha 1 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 
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. 

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 
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. Okrem 
národných orgánov by aj regionálne 
orgány mali dostávať údaje o tom, ktoré 
organizácie na ich území sa uchádzajú o 
podporu a zúčastňujú sa programu, čo by 
sa malo stať podnetom na zaujatie 
strategického prístupu k 7. rámcovému 
programu, ktorý by mal zahŕňať 
rozširovanie hospodárskych prínosov, 
zabezpečovanie komplementarity k 
regionálnym programom a zdieľanie 
odborných znalostí spojených s 
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programom.

Or. el

Odôvodnenie

Il conviendra d'encourager également l'établissement de listes à l'échelle régionale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha 1 I Spolupráca Spoločné technologické iniciatívy odsek 2 zarážka 1

– pridaná hodnota intervencie na európskej 
úrovni,

– pridaná hodnota intervencie na európskej a 
regionálnej úrovni,

Or. pt

Odôvodnenie

L'amendement proposé permettrait d'évaluer plus efficacement la valeur ajoutée offerte par 
les initiatives technologiques dans la ligne de la stratégie de Lisbonne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha 1 I Spolupráca Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva odsek 2 

zarážka 2

- Poskytne dodatočnú finančnú podporu EÚ 
účastníkom, ktorí vytvárajú spoločný fond 
na účely spoločných výziev na predloženie 
ponúk medzi príslušnými vnútroštátnymi a 
regionálnymi programami („ERA-NET 
PLUS“).

- okrem ďalších nástrojov EÚ, akými sú 
napríklad štrukturálne fondy, poskytne 
podporu EÚ účastníkom, ktorí vytvárajú 
spoločný fond na účely spoločných výziev 
na predloženie ponúk medzi príslušnými 
vnútroštátnymi a regionálnymi programami 
(„ERA-NET PLUS“). 

Or. en

Odôvodnenie

Les États membres doivent être incités à avoir recours au budget concernant la compétitivité 
et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha 1 I Spolupráca Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva odsek 3 

zarážka 4

– európska pridaná hodnota, – európska a/alebo regionálna pridaná 
hodnota,

Or. pt

Odôvodnenie

Les critères devront tenir compte de la valeur ajoutée à l'échelle européenne et régionale. Cet 
ajout contribuerait à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie de 
Lisbonne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha 1 I Spolupráca Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva odsek 3 

zarážka 5

– kritické množstvo z hľadiska rozsahu 
a počtu dotknutých programov, podobnosť 
činností, na ktoré sa vzťahujú,

– kritické množstvo z hľadiska rozsahu 
a/alebo regionálneho začlenenia počtu 
dotknutých programov, podobnosť činností, 
na ktoré sa vzťahujú,

Or. pt

Odôvodnenie

L'amendement proposé vise à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie 
de Lisbonne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 1: Zdravie, Činnosti bod 3 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 

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 
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na osobitosť detí, žien a starých ľudí. detí, žien a starých ľudí, vývoj lekárskych 
aplikácií s využitím diaľkového prenosu pre 
obyvateľov EÚ, ktorí sú geograficky 
izolovaní, najmä v ostrovných a horských 
oblastiach.

Or. el

Odôvodnenie

Au nombre des groupes de population dont les spécificités doivent être particulièrement 
prises en considération en vue d'optimiser les services de soins médicaux et pharmaceutiques, 
on peut inclure celles des régions périphériques de l'UE (et notamment des régions insulaires 
et de montagne), l'objectif étant de soutenir les applications télémédicales au profit des 
populations isolées de l'UE. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 1: Zdravie, Činnosti bod 3 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, geografická izolácia, 
mobilita a migrácia, ako aj zmena 
pracoviska).

Or. el

Odôvodnenie

Parmi les facteurs affectant l'égalité d'accès à des soins médicaux et pharmaceutiques de 
qualité élevée, outre le vieillissement démographique, la mobilité et l'émigration, il convient 
également de citer l'isolement géographique de certaines régions de l'UE.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 3: Informačné a komunikačné technológie, Činnosti,  bod 3 

zarážka 4

– v oblasti mobility: inteligentné dopravné 
systémy a dopravné prostriedky založené na 
informačných a komunikačných 
technológiách, ktoré umožňujú bezpečný, 
pohodlný a účinný presun osôb a tovaru,

– v oblasti mobility:  inteligentné dopravné a 
logistické systémy a dopravné prostriedky 
založené na informačných a komunikačných 
technológiách, ktoré umožňujú bezpečný, 
pohodlný a účinný presun osôb a tovaru,

Or. es

Odôvodnenie

Il est absolument essentiel d'intégrer la modernisation de la logistique dans l'amélioration de 
la mobilité dans les transports. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 7: Doprava, Cieľ

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 a logistických 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. 

Or. es

Odôvodnenie

Compte tenu de la situation géographique globale de l'UE et du développement de ses 
systèmes de transport, il est indispensable d'approfondir la recherche de nouveaux et 
meilleurs systèmes de logistique qui contribueront à améliorer la mobilité et à réduire les 
incidences sur l'environnement.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha 1 Spolupráca Oddiel 7: Doprava, Činnosti, bod 2 zarážka 2

– Stimulácia prechodu na iný typ prepravy a
boj proti dopravným zápcham v dopravných 
koridoroch:  rozvoj inovatívnych 
intermodálnych a interoperabilných 
regionálnych a vnútroštátnych dopravných 
sietí, infraštruktúr a systémov v Európe,  
internalizácia nákladov,  výmena informácií 
medzi dopravnými prostriedkami/plavidlami 
a dopravnou infraštruktúrou, optimalizácia 
kapacity infraštruktúry.

– Stimulácia prechodu na iný typ prepravy a 
boj proti dopravným zápcham v dopravných 
koridoroch:  rozvoj inovatívnych 
intermodálnych a interoperabilných 
regionálnych a vnútroštátnych dopravných 
sietí, infraštruktúr a systémov v Európe,  
internalizácia nákladov,  výmena informácií 
medzi dopravnými prostriedkami/plavidlami 
a dopravnou infraštruktúrou, optimalizácia 
kapacity infraštruktúry, vytvorenie 
informačných mechanizmov a 
mechanizmov umožňujúcich spätnú väzbu 
pre priamo zainteresovaných účastníkov, 
najmä dopravné spoločnosti, orgány 
miestnych združení a zainteresovanú 
verejnosť, optimalizácia kapacity 
dopravných infraštruktúr, zameraná 
predovšetkým na sprístupnenie geograficky 
izolovaných regiónov Európy.

Or. el

Odôvodnenie

Un mécanisme permanent d'information et de retour d'informations auprès des acteurs 
directement concernés (transporteurs, organes des collectivités locales et associations de 
riverains) peut contribuer à une utilisation rationnelle et cohérente des axes, réseaux et 
infrastructures de transport en tenant compte des positions et intérêts – parfois opposées –
des intéressés.

L'amélioration des infrastructures de transport doit également prendre en considération les 
spécificités géographiques des régions géographiquement isolées.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 7: Doprava, Činnosti, bod 2 zarážka 2

– Stimulácia prechodu na iný typ prepravy a 
boj proti dopravným zápcham v dopravných 
koridoroch:  rozvoj inovatívnych 
intermodálnych a interoperabilných 

– Stimulácia prechodu na iný typ prepravy a 
boj proti dopravným zápcham v dopravných 
koridoroch:  rozvoj inovatívnych 
intermodálnych a interoperabilných 
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regionálnych a vnútroštátnych dopravných 
sietí, infraštruktúr a systémov v Európe,  
internalizácia nákladov,  výmena informácií 
medzi dopravnými prostriedkami/plavidlami 
a dopravnou infraštruktúrou,  optimalizácia 
kapacity infraštruktúry.

regionálnych a vnútroštátnych dopravných 
sietí, infraštruktúr a dopravných a 
logistických systémov v Európe,  
internalizácia nákladov,  výmena informácií 
medzi dopravnými prostriedkami/plavidlami 
a dopravnou infraštruktúrou,  optimalizácia 
kapacity infraštruktúry.

Or. es

Odôvodnenie

Étant donné les problèmes actuels que doit surmonter tout progrès au regard de 
l'intermodalité et de l'augmentation du trafic, il apparaît urgent de développer de nouveaux 
systèmes de logistique à l'échelle européenne aussi bien que nationale et régionale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 7: Doprava, Činnosti bod 2 zarážka 4 a (nová)

– kvalitná mobilita a spokojnosť 
užívateľov: zlepšenie služieb, sietí a 
infraštruktúr s cieľom zvýšiť ich praktický 
aspekt a príťažlivosť, zdokonalenie 
integrovaných systémov a ponuka služieb a 
kapacít, ktoré sú prispôsobené jednotlivým 
požiadavkám alebo ktoré vyhovujú 
špecifickým skupinám (starší ľudia, ženy 
atď.).

Or. es

Odôvodnenie

Étant donné les changements démographiques et les nécessités nouvelles constatées, en 
matière de mobilité, dans la société européenne actuelle, il est nécessaire d'anticiper les 
changements survenus dans la sensibilité et la perception des usagers dans le domaine des 
transports terrestres (commodité, préférences, etc.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 7: Doprava, Činnosti, bod 3 a (nový)
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– Nové systémy zamerané na zlepšenie 
efektívnosti a zabezpečenie financovania 
transeurópskych sietí (TER) a iných 
európskych projektov pre mobilitu a 
dopravu: zlepšenie inovovaných foriem 
pôžičiek a prepojenie verejného a 
súkromného sektora na európskej úrovni. 

Or. es

Odôvodnenie

Vu la nécessité urgente de promouvoir de nouvelles infrastructures paneuropéennes et celle 
d'assurer la rénovation et la maintenance des structures existantes, il importe d'encourager 
des formules innovantes et efficaces afin d'obtenir les financements nécessaires.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha 1 I Spolupráca Oddiel 8: Socioekonómia a spoločenské vedy, Činnosti, bod 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, 
rozvoja regiónov v reálnych európskych 
podmienkach, 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. 

Or. el

Odôvodnenie

Parmi les "tendances sociales majeures" et leurs implications, il convient d'inclure, outre 
l'évolution démographique, celle de l'"Europe des régions".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha 1 IV Kapacity odsek 1 zarážka 5 
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- ďalším približovaním vedy k spoločnosti 
s cieľom vyvážene integrovať vedu 
a techniku do spoločnosti EÚ.

- ďalším približovaním vedy k spoločnosti 
s cieľom vyvážene integrovať vedu 
a techniku do spoločnosti EÚ, usmernením 
existujúcej informačnej spoločnosti EÚ, 
asistenčných centier na národnej a 
regionálnej úrovni, aby poskytovali všetky 
informácie o rámcovom programe, 
programe pre konkurencieschopnosť a 
inovácie a o štrukturálnych fondoch, ktoré 
vyžadujú malé a stredné podniky, 
priemyselné a výskumné inštitúcie.

Or. en

Odôvodnenie

Les bureaux d'information existants doivent recevoir des orientations et des informations, de 
façon à pouvoir être utiles aux PME, à l'industrie et aux établissements de formation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha 1 IV Kapacity odsek 1 zarážka 6

- horizontálnymi akciami a opatreniami na 
podporu medzinárodnej spolupráce.

- horizontálnymi akciami a opatreniami na 
podporu cezhraničnej, medziregionálnej a 
medzinárodnej spolupráce.

Or. en

Odôvodnenie

Le principe régissant la coopération internationale doit également s'appliquer à la 
coopération transfrontalière et interrégionale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha 1 IV Kapacity odsek 1 zarážka 6 a (nová)

- naštartovaním akcií prostredníctvom 
programu vzdelávania obyvateľstva 
regiónov, ktorý je možné financovať hlavne 
zo štrukturálnych fondov. 
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Or. en

Odôvodnenie

Le programme des capacités, et plus spécifiquement le programme "Régions de la 
connaissance", doivent correspondre aux possibilités de financement, ultérieurement, par les 
fonds structurels.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha 1 IV Kapacity Výskumné infraštruktúry, odôvodnenie odsek 3

EÚ by v tomto procese mala fungovať ako 
katalyzátor a pritom napomáhať pri 
zabezpečovaní širšieho a účinnejšieho 
prístupu k využívaniu infraštruktúr 
existujúcich v rôznych členských štátoch, na 
základe koordinovanej podpory rozvoja 
týchto infraštruktúr a vznikajúcich 
výskumných infraštruktúr paneurópskeho 
záujmu v strednodobom až dlhodobom 
horizonte.

EÚ by v tomto procese mala fungovať ako 
katalyzátor a pritom napomáhať pri 
zabezpečovaní širšieho a účinnejšieho 
prístupu k využívaniu infraštruktúr 
existujúcich v rôznych členských štátoch, na 
základe koordinovanej podpory rozvoja 
týchto infraštruktúr a vznikajúcich 
výskumných infraštruktúr paneurópskeho 
záujmu v strednodobom až dlhodobom 
horizonte. Osobitná pozornosť by mala byť 
venovaná potrebám  konvergenčných a 
okrajových regiónov. Pri výbere projektov z 
týchto regiónov sa musí využívať miera 
diferenčnej pomoci. 

Or. en

Odôvodnenie

Dans le contexte des infrastructures de recherche, l'attention doit se porter sur les 
circonstances particulières des régions de convergence et des régions ultrapériphériques.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha 1 IV Kapacity Výskumné infraštruktúry, Činnosti bod 2 zarážka 1

– Výstavba nových infraštruktúr 
a najvýznamnejšie aktualizácie súčasných 
infraštruktúr:  na podporu vytvárania nových 
výskumných infraštruktúr založených 
predovšetkým na činnosti riadenej fórom 

– Výstavba nových infraštruktúr 
a najvýznamnejšie aktualizácie súčasných 
infraštruktúr:  na podporu vytvárania nových 
výskumných infraštruktúr založených 
predovšetkým na činnosti riadenej fórom 
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ESFRI o ktorých sa rozhodne na základe 
článku 171 Zmluvy alebo na základe
rozhodnutí o osobitných programoch 
v súlade s článkom 166 Zmluvy.

ESFRI, zohľadňujúc potreby výskumných 
pracovníkov, ktorí pôsobia v 
konvergenčných a okrajových regiónoch v 
oblasti miestnych výskumných 
infraštruktúr na vysokej úrovni, na základe 
rozhodnutí podľa článku 171 Zmluvy alebo 
rozhodnutí o osobitných programoch 
v súlade s článkom 166 Zmluvy.

Or. el

Odôvodnenie

Il est très important de mettre en place de nouvelles infrastructures de haut niveau et de 
rénover les infrastructures existantes dans les pays ou régions qui ne peuvent mettre de telles 
infrastructures à la disposition de leurs chercheurs, grâce à leur intégration dans la "feuille 
de route de l'ESFRI" en ce qui concerne les infrastructures européennes de recherche qui 
nécessitent un soutien communautaire.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha 1 IV Kapacity Výskumné infraštruktúry, Činnosti bod 2 posledná veta

Pokiaľ ide o výstavbu nových infraštruktúr, 
zabezpečí sa účinná koordinácia finančných 
nástrojov Spoločenstva, rámcového 
programu a štrukturálnych fondov.

Pokiaľ ide o výstavbu nových infraštruktúr, 
zabezpečí sa účinná koordinácia finančných 
nástrojov Spoločenstva, rámcového 
programu a štrukturálnych fondov, pričom 
sa bude brať ohľad predovšetkým na 
potrebu zabezpečenia konvergencie medzi 
regiónmi, v ktorých neexistujú dostačujúce 
výskumné infraštruktúry a regiónmi, ktoré 
sú z hľadiska výskumu vyspelé.

Or. el

Odôvodnenie

Le financement de la mise en place combinée de nouvelles infrastructures de recherche au 
titre du programme-cadre et des fonds structurels implique qu'il conviendra de tenir compte 
également, dans le programme-cadre communautaire, du facteur de la convergence 
régionale, afin que les régions de convergence ne disposant pas d'infrastructures de 
recherche suffisantes ne creusent pas plus encore leur écart avec les régions avancées en 
matière de recherche.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha 1 IV Kapacity výskum v prospech malých a stredných podnikov, Činnosti odsek 2 a 

(nový)

V nariadení o štrukturálnych fondoch sa 
uvádza možnosť poskytnutia finančnej 
pomoci na podporu systémov pre malé a 
stredné podniky, podobných systému 
vzdelávacích kupónov, ktorý funguje v 
niektorých členských štátov. Systém 
vzdelávacích kupónov je jedným z opatrení, 
ktoré môžu členské štáty zaviesť s cieľom 
rozvinúť výskumné kapacity malých a 
stredných podnikov.

Or. en

Odôvodnenie

Cet amendement introduit la possibilité, pour les États membres et les régions, d'avoir 
recours aux fonds structurels d'une manière similaire aux "bons de formation" qui sont 
utilisés dans certains États membres, comme le propose la résolution adoptée par le PE sur le 
règlement relatif au Fonds de développement régional (FEDER).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Odôvodnenie odsek 1 pododsek 1

Úloha regiónov ako dôležitého faktora 
v kontexte výskumu a vývoja technológií 
v EÚ neustále rastie. V rámci výskumnej 
politiky a činností na regionálnej úrovni sa 
zvyšuje význam rozvoja „zoskupení“, 
v ktorých sa prelínajú prvky verejnej a 
súkromnej sféry. Pilotná akcia „Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov“ poukázala na 
dynamiku tohto vývoja a potrebu 
podporovania a motivovania vývoja 
takýchto štruktúr.

Úloha regiónov ako dôležitého faktora 
v kontexte výskumu a vývoja technológií 
v EÚ neustále rastie. V rámci výskumnej 
politiky a činností na regionálnej, 
medziregionálnej a cezhraničnej úrovni sa 
zvyšuje význam rozvoja „zoskupení“, 
v ktorých sa prelínajú prvky verejnej a 
súkromnej sféry.

Or. en
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Odôvodnenie

Dans le cadre de la politique régionale, les approches transfrontalières et interrégionales 
possèdent des caractéristiques propres et une importance particulière pour l'intégration de 
l'UE en s'efforçant de surmonter les frontières des États membres.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Odôvodnenie odsek 1 pododsek 2

Pilotná akcia „Vzdelávanie obyvateľstva 
regiónov“ poukázala na dynamiku tohto 
vývoja a potrebu podporovania 
a motivovania vývoja takýchto štruktúr.

Pilotná akcia „Vzdelávanie obyvateľstva 
regiónov“ poukázala na dynamiku tohto 
vývoja a potrebu podporovania 
a motivovania vývoja takýchto štruktúr.
Užšou koordináciou s programom ERA-
NET sa skvalitní nový projekt „Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov.

Or. en

Odôvodnenie

Le système ERA-NET prévoit d'ores et déjà une coopération régionale. Les actions menées au 
titre de "Régions de la connaissance" doivent être aussi complémentaires que possible avec 
l'aspect régional des actions ERA-NET.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Odôvodnenie odsek 2 a (nový)

Pozornosť si zasluhuje osobitný prípad 
spolupráce medzi priľahlými hraničnými 
regiónmi, tak ako tomu bolo v prípade 
programov Interreg III a ako je stanovené 
pravidlách pre územný cieľ. Program 
„Vzdelávanie obyvateľstva regiónov“ musí 
zahŕňať riešenia cezhraničných problémov 
ako aj mechanizmy na podporu 
cezhraničnej regionálnej spolupráce vo 
výskume bez ohľadu na to, či sú dotknuté 
regióny začlenené do cieľa konvergencie 
alebo regionálnej konkurencieschopnosti. 
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Or. en

Odôvodnenie

Au niveau de la politique régionale, la politique régionale transfrontalière possède des 
caractéristiques propres ainsi qu'une importance particulière pour l'intégration de l'UE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Činnosti odsek 2 

V kontexte osobitnej činnosti „Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov“ sa bude vyvíjať 
úsilie o súčinnosť s regionálnou politikou 
EÚ, najmä s ohľadom na konvergenčné 
a najvzdialenejšie regióny.

V kontexte osobitnej činnosti „Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov“ sa bude vyvíjať 
úsilie o súčinnosť s regionálnou politikou 
EÚ s ohľadom na priority stanovené 
Európskou komisiou v právnych 
predpisoch pre štrukturálne fondy.

Or. en

Odôvodnenie

Le fait de supprimer les références spécifiques aux régions de convergence et aux régions 
ultrapériphériques et de les remplacer par les priorités définies dans l'expression globale 
"législation régissant les fonds structurels" correspond davantage à la logique du paragraphe 
"objectifs" du chapitre sur les "Régions de la connaissance".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Činnosti odsek 2 

V kontexte osobitnej činnosti „Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov“ sa bude vyvíjať 
úsilie o súčinnosť s regionálnou politikou 
EÚ, najmä s ohľadom na konvergenčné 
a najvzdialenejšie regióny. 

V kontexte osobitnej činnosti „Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov“ sa bude vyvíjať 
úsilie o súčinnosť s regionálnou politikou 
EÚ, najmä s ohľadom na konvergenčné 
a najvzdialenejšie regióny. V rámci tejto 
súčinnosti je potrebné zmobilizovať 
dodatočné finančné zdroje ako štrukturálne 
fondy a prípadne zdroje Európskej 
investičnej banky s cieľom posilniť 
regionálne štruktúry prenosu technológií a 
najmä vedecké a technologické centrá, 
inovačné strediská a zóny a technologické 
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liahne.

Or. el

Odôvodnenie

Il existe une carence notoire au stade intermédiaire du transfert de technologies, c'est-à-dire 
entre l'achèvement d'un travail relevant exclusivement de la recherche et l'établissement de la 
viabilité commerciale du résultat de cette recherche. Il existe à ce jour de nombreuses 
structures régionales qui, alors qu'elles contribuent au transfert de technologies, sont 
confrontées à de graves problèmes de financement. L'usage combiné des crédits de la 
recherche et des fonds structurels, ainsi que la contribution éventuelle du groupe BEI, sont 
par conséquent d'une importance cruciale pour la réalisation des objectifs assignés au 
programme-cadre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Stavros Arnaoutakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Činnosti odsek 2 a (nový) 

V rámci tejto súčinnosti sa nefinancujú 
samotné oprávnené náklady a 
decentralizované riadenie mechanizmu 
regionálnej politiky EÚ zostáva nezmenené. 
Financovanie výskumu a inovácií 
štrukturálnymi fondmi sa bude zameriavať 
na:
(1) výskumnú infraštruktúru (inovačné a 
technologické centrá a pod.), 
(2) inovačné projekty (prenos technológií, 
informačné technológie, vytváranie nových 
podnikov a projekty aplikovaného 
výskumu) a 
(3) inovačné prostredie (financovanie 
malých a stredných podnikov, ktoré 
nespadajú pod 7. rámcový program a 
Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie).

Or. el

Odôvodnenie

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il importe néanmoins que le 
financement de la recherche et de l'innovation, par les fonds structurels, en faveur de 
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programmes novateurs, comprennent également la conversion des résultats de la recherche 
en travaux pilotes ou modèles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Stavros Arnaoutakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Činnosti odsek 2 b (nový) 

Synergie sa budú hľadať aj s Rámcovým 
programom  pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, aby sa podporilo regionálne 
komerčné využitie výsledkov výskumu a 
vývoja v spolupráci s priemyslom a 
všeobecne v spolupráci so súkromným 
sektorom.

Or. el

Odôvodnenie

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il convient néanmoins 
d'inclure la coopération avec le secteur privé en général, sans la limiter au secteur industriel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha 1 IV Kapacity Vzdelávanie obyvateľstva regiónov, Činnosti bod 1 a (nový) 

● Podpora  novovznikajúcich a už 
existujúcich sietí excelencie 
v konvergenčných a okrajových regiónoch 
EÚ a „navigácia“ týchto centier 
partnerskými organizáciami s vysokou 
úrovňou výskumu, a to do momentu, keď 
získajú kritický počet výskumníkov vo 
vybraných centrách konvergenčných 
regiónov.

Or. el

Odôvodnenie

De par la nature même de la recherche et de la phase que traverse actuellement l'Union suite 
à l'élargissement, il apparaît clairement que le potentiel de recherche est éparpillé, y inclus la 
recherche de haut niveau "coincée" dans les régions pauvres. Il convient par conséquent de 
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mettre l'accent sur la mobilité de ces chercheurs en direction des centres d'excellence 
européens et de renforcer les centres d'excellente existants et émergeants dans les régions de 
convergence et dans les régions périphériques de l'UE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Brigitte Douay

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha 1 IV Kapacity Potenciál výskumu, Činnosti odsek 2 

V tejto súvislosti je potrebné zabezpečovať 
prísnu súčinnosť s regionálnou politikou EÚ. 
Akcie uvedené pod týmto názvom sa 
vzťahujú k stanoveným potrebám 
a možnostiam posilnenia výskumného 
potenciálu novovznikajúcich a v súčasnosti 
existujúcich centier excelencie 
v konvergenčných regiónoch, pri čom môžu 
napomôcť štrukturálne a kohézne fondy

V tejto súvislosti je potrebné zabezpečovať 
prísnu súčinnosť s regionálnou politikou EÚ 
Akcie uvedené pod týmto názvom sa 
vzťahujú k stanoveným potrebám 
a možnostiam posilnenia výskumného 
potenciálu novovznikajúcich a v súčasnosti 
existujúcich centier excelencie 
v konvergenčných regiónoch, pri čom môžu 
napomôcť štrukturálne a kohézne fondy 
Pojem excelencie sa  však nesmie 
vzťahovať len na špičkové technológie: 
tradičné sektory musia mať takisto prístup 
k finančnej podpore v regiónoch, ktoré sú v 
oblasti výskumu menej výkonné.

Or. fr

Odôvodnenie

Dans le cadre des synergies recherchées avec la politique régionale, l'ensemble des secteurs 
doit pouvoir bénéficier du soutien des fonds du 7e programme-cadre. Les secteurs de pointe 
sont largement encouragés et les secteurs plus traditionnels, où se concentrent un grand 
nombre d'emplois, doivent pouvoir être soutenus également.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gerardo Galeote Quecedo a Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha III Programy financovania Nepriame akcie bod a odsek 5 

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

Podpora vzdelávania a profesionálneho rastu 
výskumníkov využívaná pri uskutočňovaní 
akcií Marie Curie. Časť štrukturálnych a 
kohéznych fondov bude vyčlenená na 
vzdelávanie výskumných pracovníkov a 
riadenie fondov bude zverené sociálnym 
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centrám alebo sociálnym zástupcom so 
skúsenosťami v oblasti výskumu.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha III Programy financovania Nepriame akcie bod a odsek 6 a (nový) 

6 a. Financovanie a úplné zúročenie 
výskumného potenciálu európskych 
regiónov.
Uľahčenie prístupu k financovaniu 
„regionálnych zoskupení zameraných na 
výskum“ a k výskumnému potenciálu 
konvergenčných a okrajových regiónov 
EÚ. V rámci plánovaného mechanizmu 
môžu byť dodatočné finančné prostriedky 
získané prostredníctvom štrukturálnych 
fondov a EIB vo forme pôžičiek, 
zvereneckých fondov, rizikového kapitálu, 
ručenia, akciových portfólií alebo podpory 
organických a technických kapacít.

Or. el

Odôvodnenie

L'expertise du groupe de la BEI dans la gestion des mécanismes de répartition du risque sera 
précieuse dans la perspective d'un renforcement du soutien financier à la recherche 
européenne. Des mécanismes de soutien financier indirect sont indispensables non seulement 
pour assurer la réalisation de travaux scientifiques de vaste ampleur (et notamment 
d'initiatives technologiques communes), comme cela est prévu dans le nouveau mécanisme 
"facilités financières de répartition du risque", mais également pour renforcer les structures 
régionales de la recherche et de l'innovation ainsi que du potentiel de recherche des régions 
européennes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha III Programy financovania Nepriame akcie bod b odsek 2

Spoločenstvo uskutoční programy Spoločenstvo uskutoční programy 
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financovania v súlade s ustanoveniami 
nariadenia prijatého podľa článku 167 
Zmluvy, s príslušnými nástrojmi štátnej 
pomoci, predovšetkým vzhľadom na Rámec 
Spoločenstva týkajúci štátnej pomoci pre 
výskum a rozvoj, ako aj na medzinárodné 
pravidlá v tejto oblasti. V súlade s týmto 
medzinárodným rámcom bude potrebné 
špecificky upravovať rozsah a formu 
finančnej účasti vzhľadom na konkrétny 
prípad, najmä ak je k dispozícii financovanie 
z iných zdrojov verejného sektora vrátane 
iných zdrojov financovania Spoločenstva 
ako napríklad Európska investičná banka 
(EIB). 

financovania v súlade s ustanoveniami 
nariadenia prijatého podľa článku 167 
Zmluvy, s príslušnými nástrojmi štátnej 
pomoci, so zameraním na výskum a 
inovačné aktivity, predovšetkým vzhľadom 
na Rámec Spoločenstva týkajúci štátnej 
pomoci pre výskum a rozvoj, ako aj na 
medzinárodné pravidlá v tejto oblasti. V 
súlade s týmto medzinárodným rámcom 
bude potrebné špecificky upravovať rozsah 
a formu finančnej účasti vzhľadom na 
konkrétny prípad, najmä ak je k dispozícii 
financovanie z iných zdrojov verejného 
sektora vrátane iných zdrojov financovania 
Spoločenstva ako napríklad Európska 
investičná banka (EIB).

Or. en

Odôvodnenie

Les nouveaux règlements concernant les aides d'État, tels que les propose la Commission 
européenne, prévoient spécifiquement le redéploiement vers les activités de recherche et 
d'innovation dans les États membres.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha III Programy financovania Nepriame akcie bod b odsek 4

V prípade účastníkov nepriamych akcií 
uskutočňovaných v zaostalejších regiónoch 
(konvergenčné a najvzdialenejšie regióny)
sa podľa možnosti a v prípade oprávnenosti 
poskytnú dodatočné finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov. Ak sa na projekte 
zúčastňujú aj subjekty z kandidátskych 
krajín, môže sa za podobných podmienok 
udeliť aj dodatočný príspevok 
z predvstupových finančných nástrojov. 
Pokiaľ ide o akcie uvedené v časti 
„Výskumné infraštruktúry“ programu 
„Kapacity“ siedmeho rámcového programu, 
podrobné podmienky ich financovania sa 
stanovia tak, aby zaisťovali rovnomernosť 
financovania výskumu – ako 

V prípade účastníkov nepriamych akcií 
uskutočňovaných v regióne sa podľa 
možnosti a v prípade oprávnenosti poskytnú 
dodatočné finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov, pričom sa zohľadnia 
potreby príslušného regiónu. Bude sa 
postupovať v súlade s prioritami, ktoré boli 
stanovené v národných programoch a 
prioritami Komisie pre realizáciu 
štrukturálnych fondov. Ak sa na projekte 
zúčastňujú aj subjekty z kandidátskych 
krajín, môže sa za podobných podmienok 
udeliť aj dodatočný príspevok 
z predvstupových finančných nástrojov. 
Pokiaľ ide o akcie uvedené v časti 
„Výskumné infraštruktúry“ programu 
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Spoločenstvom, tak aj inými nástrojmi EÚ 
a štátnymi nástrojmi, napríklad vo forme 
štrukturálnych fondov

„Kapacity“ siedmeho rámcového programu, 
podrobné podmienky ich financovania sa 
stanovia tak, aby zaisťovali rovnomernosť 
financovania výskumu – ako 
Spoločenstvom, tak aj inými nástrojmi EÚ 
a štátnymi nástrojmi, napríklad vo forme 
štrukturálnych fondov

Or. en


