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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V mnohých ohľadoch je návrh Komisie týkajúci sa siedmeho rámcového programu 
pozitívny. Návrh zohľadňuje množstvo stanovísk prijatých Parlamentom v predchádzajúcich 
rozhodnutiach.

Skutočný význam návrhu však zostane neistý dovtedy, pokiaľ nie je rozhodnutie prijaté vo 
finančnom výhľade EÚ pre roky 2007-2013. Ak bude celkový prijatý rozpočet menší ako 
navrhovaný, existuje nebezpečenstvo, že pridelené sumy dostupné pre siedmy rámcový 
program môžu byť oveľa menšie ako naznačené v tomto návrhu.

Takisto je dôvod na kritizovanie postupu, pretože Komisia už 21. septembra 2005 zverejnila 
svoje návrhy pre špecifické programy napriek skutočnosti, že rámcový program je ešte stále 
na prerokovaní v spolurozhodovacom postupe a že špecifické programy by mali vychádzať 
z rámcového programu. Takýmto postupom Komisia vopred zbavuje spolurozhodovací 
postup o veľkú časť jeho významu.

Návrh Komisie obsahuje mnoho pozitívnych bodov z hľadiska životného prostredia a 
verejného zdravia. Spravodajkyňa navrhuje tie, ktoré sa týkajú zredukovania znečistenia, 
ochrany biodiverzity, boja s klimatickými zmenami, vývoja nových energetických technológií 
a vytvorenia energeticky inteligentnej Európy.  Spravodajkyňa navrhuje venovať zreteľnejší 
dôraz na prevenciu chorôb a výskum na podporu tohto cieľa.  Taktiež navrhuje zdôraznenie 
úlohy občianskej spoločnosti a práv žien.

Spravodajkyňa navrhuje, aby boli jednotlivé oblasti energetického výskumu vymenované 
v rámcovom programe v poradí, ktoré odráža poradie priorít pridelených rôznym alternatívam 
pre riadenie klimatických zmien a podporu trvalo udržateľného rozvoja a navrhuje vytvorenie 
samostatných rozpočtových položiek pre jednotlivé energetické alternatívy.  Navrhuje sa, aby 
bol výskum v oblasti zachytávania a zbavovania sa oxidu uhličitého zameraný na jeho dopad 
na životné prostredie. Spravodajkyňa zastáva názor, že výskum technológií čistého uhlia by 
mal byť financovaný uhoľným priemyslom, ktorý je dlho etablovaný a má k dispozícii 
významné zdroje.

Pokiaľ ide o výskum kmeňových buniek, spravodajkyňa navrhuje, aby financovanie 
Spoločenstva nebolo použité na výskum embryonálnych kmeňových buniek, ale len na 
výskum dospelých kmeňových buniek, výskum kmeňových buniek z pupočnej šnúry a iných 
takýchto alternatív, ktoré nepoužívajú ako základný materiál embryá.

V oblasti poľnohospodárskej biotechnológie spravodajkyňa zdôrazňuje ochranu biodiverzity 
geneticky nemodifikovaných organizmov a výskum v oblasti dopadu geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO) na životné prostredie.

Spravodajkyňa by rada upozornila na nepomer medzi časťou energetiky navrhovaného 
siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a navrhovaným siedmym programom 
Euratom v oblasti výskumu, ktorý nepodlieha spolurozhodovaciemu postupu. Podľa návrhu 
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Euratom by malo byť viac finančných prostriedkov použitých na syntézu jadier a iné aspekty 
jadrovej energie v priebehu 5 rokov, ako by bolo vyčlenených dokopy pre výskum všetkých 
ďalších foriem výskumu energie v priebehu 7 ročného obdobia. To je v rozpore s rôznymi 
rozhodnutiami EÚ, ktoré uviedli, že globálne oteplenie sa musí udržať pod 2° a pri 
dosahovaní toho zdôrazňuje úlohu energetickej výkonnosti a obnoviteľnej energie.  Jadrová 
energia nepatrí medzi priority, ktoré boli spoločne schválené. To so sebou prináša vážne 
riziká, dokonca teoreticky, štiepna energia nemôže zohrávať významnú úlohu pri riadení 
klimatických zmien, pretože zásoby uránu sú príliš obmedzené. Syntéza jadier medzitým 
nebude schopná vyrobiť energiu použiteľnú na mnoho desaťročí a zatiaľ skutočne nie je 
žiadna záruka, že sa to stane realizovateľným tvrdením odteraz o niekoľko desaťročí.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1a (nové)

1a) Verejne financovaný výskum je 
potrebné financovať predovšetkým tak, aby 
odpovedal na verejné potreby a priority.

Odôvodnene
Verejné financovanie výskumu by malo byť zamerané na potreby výskumu, ktoré sú vo 

verejnom záujme a nemalo by sa riadiť v prvom rade priemyselnou konkurencieschopnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4a (nové)

4a) Európsky parlament požadoval vedúce 
postavenie EÚ pri vývoji a uplatňovaní 
technológií v oblasti životného prostredia a 
zaistenie trvalo udržateľnej výroby a 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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spotreby. Parlament taktiež opakovane 
zdôraznil úlohu výskumu pri hľadaní 
riešení pre klimatické zmeny. Aby sa 
docielili potrebné skoky v technologickom 
rozvoji, sú potrebné významné snahy 
výskumu Spoločenstva.   Parlament taktiež 
zdôraznil potrebu, aby sa predišlo 
zneužívaniu žien a vylúčil možnosť 
podporovať a financovať ľudské 
klonovanie v rámci ktoréhokoľvek 
programu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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 úsiliu 
nájsť riešenia pre klimatické zmeny 
a trvalú udržateľnosť, ako aj oživeniu 
Lisabonskej stratégie je nevyhnutné 
zdvojnásobiť rozpočet EÚ na výskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 24

24) Siedmy rámcový program by mal 
prispievať k podpore trvalo udržateľného 
rozvoja a ochrane životného prostredia.

24) Siedmy rámcový program a projekty 
a technológie vykonané v rámci neho by 
mali prispievať k podpore trvalo 
udržateľného rozvoja a ochrane životného 
prostredia.

Odôvodnene

Osobitné programy, projekty a technológie by sa mali taktiež hodnotiť z hľadiska ich 
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prispenia k trvalo udržateľnému rozvoju.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 29

29) Je dôležité zabezpečiť riadne finančné 
hospodárenie v rámci siedmeho rámcového 
programu a jeho realizáciu najúčinnejším a 
najprijateľnejším spôsobom z hľadiska 
užívateľov, ako aj jednoduchý prístup pre 
všetkých účastníkov. Je potrebné zabezpečiť 
súlad s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom 
nariadení uplatniteľnom na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev a s 
požiadavkou zjednodušenia a lepších 
právnych predpisov.

29) Je dôležité zabezpečiť riadne finančné 
hospodárenie v rámci siedmeho rámcového 
programu a jeho realizáciu najúčinnejším a 
najprijateľnejším spôsobom z hľadiska 
užívateľov, ako aj jednoduchý prístup pre 
všetkých účastníkov. Hlavným prvkom 
siedmeho rámcového programu je 
významné zjednodušenie administratívnych 
postupov a intenzívnejšie zameranie sa na 
hodnotenie vedeckej hodnoty výskumných 
projektov. Je potrebné zabezpečiť súlad s 
nariadením Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom 
nariadení uplatniteľnom na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev a s 
požiadavkou zjednodušenia a lepších 
právnych predpisov.

Odôvodnene

Dôraz pri hodnotení projektov by sa mal klásť na ich vedeckú hodnotu, nie na 
administratívne kvality..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3
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Siedmy rámcový program sa realizuje 
prostredníctvom osobitných programov.  
Tieto programy si stanovujú presné ciele a 
podrobné pravidlá realizácie.

Siedmy rámcový program sa realizuje 
prostredníctvom osobitných programov.  
Tieto programy si stanovujú presné ciele a 
podrobné pravidlá realizácie. 
Administratívne postupy sú významne 
zjednodušené v porovnaní 
s predchádzajúcimi programami 
a intenzívnejšia pozornosť je venovaná 
hodnoteniu vedeckej hodnoty výskumných 
projektov.

Odôvodnene
Dôraz pri hodnotení projektov by sa mal klásť na ich vedeckú hodnotu, nie na 

administratívne kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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 EÚ 
a Dohovore o ľudských právach 
a biomedicíne Rady Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 1

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

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

Odôvodnene

Občianska spoločnosť by sa mala zúčastňovať na procese hodnotenia, aby sa zaistila 
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transparentnosť a demokracia v rozhodnutiach týkajúcich sa výskumných fondov EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I časť I „Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva“ odsek 2a (nový) 

Program ERA-NET bude prispievať najmä 
ku koordinácii programov výskumu 
a technického rozvoja pre ľudský 
biomonitoring, metrológiu a koordináciu 
výskumných programov regionálnych 
environmentálnych výziev alebo javov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha  I časť I „Medzinárodná spolupráca“ zarážka 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, konkrétne 
zanedbaných chorôb, poľnohospodárstva, 
rybného hospodárstva a životného prostredia 
a realizujú sa za finančných podmienok 
prispôsobených ich kapacitám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 1 „Zdravie“ podbod „Cieľ“

Zlepšovať zdravie európskych občanov a 
zvyšovať konkurencieschopnosť
európskych podnikov a obchodných 
spoločností pôsobiacich v oblastiach 

Zlepšovať zdravie európskych občanov 
a prispievať k výkonnosti európskeho 
zdravotného sektora, vrátane zvýšenia jeho 
konkurencieschopnosti a zároveň riešiť 
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súvisiacich so zdravím a zároveň riešiť 
globálne otázky zdravia vrátane nových 
epidémií. 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.

globálne otázky zdravia vrátane nových 
epidémií a zanedbaných chorôb. Výskum 
bude zameraný nielen na prevenciu chorôb, 
ale aj na vývoj účinných liečebných 
postupov a liečiv a zároveň zaistenie 
nestranného prístupu k výsledkom verejne 
financovaného výskumu. 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.

Odôvodnene

Program by mal byť zameraný na zvýšenie výkonnosti európskeho zdravotného sektora, 
nielen na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich v oblastiach súvisiacich so 
zdravím.  Osobitný dôraz by mal byť venovaný výskumu vo verejnom záujme, ako napríklad 
novým epidémiám a zanedbaným chorobám (choroby, ktoré postihujú predovšetkým ľudí 
v chudobných krajinách a následne nespadajú do oblasti priemyselného výskumu liekov 
a vývojových snáh. Medzi výskumom v oblasti prevencie chorôb a vývojom účinných 
liečebných postupov a liečiv  je potrebné nájsť rovnováhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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 

Klinický výskum mnohých chorôb (napr. 
rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, 
respiračných, duševných a neurologických 
chorôb, najmä tých, ktoré sú spojené so 
starnutím, napr. Alzheimerovou a 
Parkinsonovou chorobou a neprenosných 
chorôb spojených so zdravím detí) sa opiera 
o medzinárodné multicentrálne pokusy o 
dosiahnutie potrebného množstva pacientov 
v krátkom časovom rozpätí. 
Epidemiologický výskum by sa mal 
vykonávať nielen na genomickej 
a molekulárnej úrovni. Vyžaduje si to
veľkú rôznorodosť populácií a 
medzinárodných sietí na dosiahnutie 
zmysluplných záverov. Rozvoj nových 
diagnostických metód a liečebných postupov 
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umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach a 
biobankách.

zriedkavých chorôb, ako aj uskutočňovanie 
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 kmeňových buniek 
krvi z pupočnej šnúry.

Odôvodnene

Epidemiologický výskum by sa mal vykonávať nielen na genomickej a molekulárnej úrovni, 
ale je potrebné, aby bol dokončený na spoločenskej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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 

Intenzívny biomedicínsky výskum v rámci 
EÚ prispeje k 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). 
Financovanie výskumu EÚ sa bude 
sústrediť na výskum dospelých kmeňových 
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noriem s cieľom vytvoriť primeraný 
legislatívny rámec pre nové medicínske 
techniky (napr. regeneratívnu medicínu).

buniek, kmeňových buniek z pupočnej 
šnúry a iných alternatív, ktoré nepoužívajú 
ako základnú surovinu embryá.

Odôvodnene

Vzhľadom na ťažkosti pri kontrolovaní pôvodu embryonálnych kmeňových buniek a rizík 
zneužívania práv žien pri ich získavaní sa navrhuje, aby bolo financovanie EÚ obmedzené na 
výskum dospelých kmeňových buniek a kmeňových buniek z pupočnej šnúry. Na druhej strane, 
existujú tiež dôkazy o rizikách kvôli sklonu embryonálnych kmeňových buniek zmeniť sa na
karcinogénne alebo sa vyvinúť do nežiadúcich tkanív potom, ako boli pacientovi 
transplantované. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s uznesením EP o obchodovaní 
s ľudskými vaječnými bunkami, ktoré bolo prijaté 10. marca 2005.

Navrhovateľke nie je jasné, na čo sa odvoláva text navrhnutý na vypustenie pokiaľ ide 
o financovanie v súlade so siedmym rámcovým programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
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 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 zdravia a 
bezpečnosti pri práci. Existuje konkrétna 
potreba venovať pozornosť a preskúmať 
potreby menších skupín obyvateľstva, 
vrátane invalidov, menšinových skupín 
a znevýhodnených skupín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh16
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 1 „Zdravie“ podbod „Činnosti“ podnadpis 1 
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„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 a technológie, ako napríklad 
úlomky DNA a molekulárne zobrazenie 
a diagnostika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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. Prioritou bude 
syntetická biológia s použitím dospelých 
kmeňových buniek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 1 „Zdravie“ podbod „Činnosti“ podnadpis 2 „Translačný 

výskum z hľadiska ľudského zdravia“ zarážka 2

- Výskum mozgu a súvisiacich chorôb, 
ľudského vývoja a starnutia. Výskum 
procesu zdravého starnutia a spôsobom, 
akým prebieha interakcia medzi génmi, 
prostredím a činnosťou mozgu za bežných 
podmienok, ako aj pri poškodení mozgu.

- Výskum mozgu a súvisiacich chorôb, 
ľudského vývoja a starnutia. Výskum 
procesu zdravého vývoja a starnutia a 
spôsob, akým prebieha interakcia medzi 
génmi, faktormi prostredia a činnosťou 
mozgu za bežných podmienok, ako aj pri 
poškodení mozgu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
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. 

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

iných chronických chorôb (napr. 
osteoartóza). Rozvoj stratégií zameraných na 
pacienta v oblasti prevencie, diagnostiky a 
liečby vrátane klinického výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 1 „Zdravie“ podbod „Činnosti“ podnadpis 2 „Translačný 

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

- Translačný výskum chôrob spôsobených 
stresovými faktormi životného prostredia 
a súvisiacich s prácou (napr.  astma, 
alergie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ 

podbod „Cieľ“

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, environmentálne 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ 

podbod „Odôvodnenie“ odsek 1

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

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

Odôvodnene

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ 

podbod „Odôvodnenie“ odsek 3

Viaceré európske technologické platformy 
pracujú na stanovení spoločných 
výskumných priorít, napr. v oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesníctva a 
sektorov súvisiacich s lesníctvom, 
globálneho zdravia zvierat, chovu 
hospodárskych zvierat, potravín a 
priemyselnej biotechnológie. Výskum 
taktiež poskytne vedomostnú základňu 

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

hospodárskych zvierat, trvalo udržateľného 
využitia pôdy, potravín a priemyselnej 
biotechnológie. Výskum taktiež poskytne 
vedomostnú základňu potrebnú na podporu:
spoločnej poľnohospodárskej a lesníckej
politiky; poľnohospodárstva a obchodných 
otázok; predpisov v oblasti bezpečnosti 
potravín; zdravia zvierat, kontroly 
chorobnosti a ochranných noriem 
v Spoločenstve; a reformy spoločnej politiky 
rybného hospodárstva, ktorej cieľom je 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 
rybolovu a akvakultúry. Plánuje sa tiež 
pružná reakcia na nové politické 
požiadavky, najmä pokiaľ ide o nové 
sociálne alebo hospodárske trendy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ 

podbod „Činnosti“ zarážka 1

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

• Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov a 
vodného prostredia: Umožňovanie výskumu 
vrátane technológií, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, systémovej 
biológie a konvergenčných technológií pre 
mikroorganizmy, rastliny a zvieratá, vrátane 
uchovávania a trvale udržateľného využitia  
ich prírodnej biodiverzity, a genetických 
zdrojov na farmách; lepšie 
poľnohospodárske plodiny a postupy 
pestovania, vrátane ekologického
poľnohospodárstva a iných trvalo 
udržateľných systémov hospodárenia 
s nízkymi vstupmi energie, markerového 
asistovaného šľachtenia, programov 
kvalitnej produkcie a monitorovania 
a hodnotenia dôsledkov GMO na životné 
prostredie a ľudí, trvalo udržateľné, 
konkurencieschopné a multifunkčné 
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využívanie živých vodných zdrojov, 
rozvíjanie nástrojov, ktoré potrebujú 
tvorcovia politiky a iné zainteresované 
strany v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka (krajina, postupy správy krajiny 
atď.).

poľnohospodárstvo a lesníctvo, integrovaný 
rozvoj vidieka, vrátane hľadísk účasti 
občianskej spoločnosti na plánovaní a 
rozhodovaní; zdravie zvierat, ich chov a 
produkcia, zdravie rastlín, trvalo udržateľné 
rybné hospodárstvo a akvakultúra, infekčné 
choroby zvierat vrátane zoonóz; iné 
ohrozenia pre trvalú udržateľnosť a 
bezpečnosť zásob potravín na základe 
výroby potravín (vrátane klimatických 
zmien a vyčerpania zásob ropy); bezpečná 
likvidácia a využitie odpadu živočíšneho 
pôvodu, uchovávanie riadenie a využívanie 
živých vodných zdrojov;  nástrojov, ktoré 
potrebujú tvorcovia politiky a iné 
zainteresované strany v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
(krajina, postupy správy krajiny atď.)

Odôvodnene

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh25
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ 

podbod „Činnosti“ zarážka 2

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ 

podbod „Činnosti“ zarážka 3

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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, 

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, 
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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 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 bio- a 
prírodných vied, psychológie, pedagogiky, 
kognitívnych a spoločenských vied.

spoľahlivé a dajú sa prispôsobovať potrebám 
a preferenciám používateľov; využívanie 
informačných a komunikačných 
technológií na trvalo udržateľný rozvoj, 
konkrétne na riadenie dopravy, úsporu 
energie a pri využití prírodných zdrojov.
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 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 
bio- a prírodných vied, psychológie, 
pedagogiky, kognitívnych a spoločenských 
vied.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 4 „Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné 

technológie“ podbod „Činnosti“ zarážka „Nanoveda, nanotechnológie“

Získavanie nových vedomostí o rozhraniach 
a fenoménoch závislých od veľkosti, 
riadenie (na nanoúrovni) vlastností 
materiálov na nové aplikácie integrácia 
technológií na nanoúrovni, samoorganizačné 
vlastnosti, nanomotory, nanostroje a 
nanosystémy, metódy a nástroje na 
charakterizáciu a manipuláciu na 
nanoúrovni, nanotechnológie a technológie 
vyžadujúce vysokú presnosť v oblasti 
chémie, dosah na ľudskú bezpečnosť, 
zdravie a životné prostredie, metrológia, 
nomenklatúra a normy, prieskum nových 
koncepcií a prístupov v sektorových 
aplikáciách, vrátane integrácie a 
konvergencie nových technológií.

Získavanie nových vedomostí o rozhraniach 
a fenoménoch závislých od veľkosti, 
riadenie (na nanoúrovni) vlastností 
materiálov na nové aplikácie integrácia 
technológií na nanoúrovni, samoorganizačné 
vlastnosti, nanomotory, nanostroje a 
nanosystémy, metódy a nástroje na 
charakterizáciu a manipuláciu na 
nanoúrovni, nanotechnológie a technológie 
vyžadujúce vysokú presnosť v oblasti 
chémie, dosah na ľudskú bezpečnosť, 
zdravie a životné prostredie, metrológia, 
nomenklatúra a normy, konkrétne pokiaľ 
ide o zodpovednosť, vysledovateľnosť 
a obmedzenia nanopatentovateľnosti; 
prieskum nových koncepcií a prístupov v 
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sektorových aplikáciách, vrátane integrácie a 
konvergencie nových technológií.
Financovanie nebude udelené výskumu 
nanotechnológií na vojenské použitie.

Odôvodnene

Na základe existujúcich dohovorov pre kontrolu potenciálne škodlivých materiálov, 
legislatíva týkajúca sa nanobezpečnosti založenej na preventívnom princípe by mala riadiť 
bezpečné zaobchádzanie, prenos, použitie a vývoj nanočastíc, nanomateriálov, nanozariadení 
a nanobiotechnológie. Vysledovateľnosť a požiadavky na označenie by mali byť stanovené, 
aby boli zákazníci schopní vybrať si na základe informácií. Do praxe musí byť zavedený 
prísny regulačný systém zodpovednosti, ak sa ukáže, že komerčne uvoľnená nanočastica má 
negatívny dopad na zdravie, životné prostredie alebo tradičnú obživu a kultúru.   Nanopatenty 
si môžu podriadiť molekuly a prvky, ktoré tvoria vesmír legálnou monopolistickou kontrolou. 
Na zabránenie takýmto nanopatentom musia byť stanovené jasné pravidlá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 4 „Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné 

technológie“ podbod „Činnosti“ zarážka „Materiály“

Získavanie nových vedomostí o vysoko 
výkonných materiáloch pre nové výrobky a 
postupy, materiály založené na 
vedomostiach s vlastnosťami, ktoré sú „na 
mieru“ prispôsobené ich použitiu, vyššia 
spoľahlivosť pri návrhu a simulácii, vyššia 
komplexnosť, kompatibilita so životným 
prostredím, integrácia všetkých úrovní – od 
nanoúrovne cez molekulárnu úroveň až po 
makroúroveň – do chemickej techniky a 
spracujúceho priemyslu, nové 
nanomateriály, biomateriály a hybridné 
materiály vrátane návrhu a riadenia ich 
spracovania.

Získavanie nových vedomostí o vysoko 
výkonných materiáloch pre nové výrobky a 
postupy, ako aj pre ich opravu, 
modernizáciu a predĺženie životnosti;
materiály založené na vedomostiach s 
vlastnosťami, ktoré sú „na mieru“ 
prispôsobené ich použitiu, vyššia 
spoľahlivosť pri návrhu a simulácii, vyššia 
komplexnosť, kompatibilita so životným 
prostredím, integrácia všetkých úrovní – od 
nanoúrovne cez mikro a 
makromolekulárnu úroveň až po 
makroúroveň – do chemickej techniky a 
spracujúceho priemyslu, nové 
nanomateriály, biomateriály a hybridné 
materiály vrátane návrhu a riadenia ich 
spracovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 4 „Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné 
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technológie“ podbod „Činnosti“ zarážka „Nová výroba“

Vytvorenie podmienok a kapacít pre výrobu 
založenú na vedomostiach vrátane 
vypracovania, rozvoja a overenia nových 
vzorov reagujúcich na nové potreby 
priemyslu, rozvoj nešpecifických výrobných 
kapacít pre prispôsobiteľnú, sieťovo 
prepojenú výrobu založenú na 
vedomostiach, rozvoj nových technických 
koncepcií využívania konvergencie 
technológií (napr. nanotechnológií, 
biotechnológií, informačných technológií, 
poznatkových technológií vrátane 
technických požiadaviek) pre ďalšiu 
generáciu výrobkov a služieb s vyššou 
pridanou hodnotou, ako aj prispôsobenie 
meniacim sa potrebám.

Vytvorenie podmienok a kapacít pre  trvalo 
udržateľnú výrobu založenú na 
vedomostiach vrátane vypracovania, rozvoja 
a overenia nových vzorov reagujúcich na 
nové potreby priemyslu, rozvoj 
nešpecifických výrobných kapacít pre 
prispôsobiteľnú, sieťovo prepojenú výrobu 
založenú na vedomostiach, rozvoj nových 
technických koncepcií využívania 
konvergencie technológií (napr. 
nanotechnológií, biotechnológií, 
informačných technológií, poznatkových 
technológií vrátane technických 
požiadaviek) pre ďalšiu generáciu výrobkov 
a služieb s vyššou pridanou hodnotou, ako aj 
prispôsobenie meniacim sa potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 4 „Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné 
technológie“ podbod „Činnosti“ zarážka „Integrácia technológií z hľadiska priemyselných 

aplikácií“

Integrácia nových vedomostí a technológií v 
nanooblasti a v oblasti materiálov a výroby v 
sektorových a medzisektorových 
aplikáciách, ako napríklad: zdravotníctvo, 
stavebníctvo, doprava, energetika, chemický 
priemysel, životné prostredie, textilný a 
odevný priemysel, drevospracujúci a 
papierenský priemysel, strojársky priemysel.

Integrácia nových vedomostí a technológií, 
vrátane eko-technológií, v nanooblasti a v 
oblasti materiálov a výroby v sektorových a 
medzisektorových aplikáciách, ako 
napríklad: zdravotníctvo, stavebníctvo, 
doprava, energetika, chemický priemysel, 
životné prostredie, textilný a odevný 
priemysel, drevospracujúci a papierenský 
priemysel, strojársky priemysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Cieľ“

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo 
udržateľnejší systém založený na 
rôznorodých zdrojoch energie v súvislosti so
zlepšenou energetickou výkonnosťou s 
cieľom reagovať na naliehavé otázky 
bezpečnosti dodávok a klimatických zmien a 
zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť 

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na 
energeticky najvýkonnejšie a najmenej 
závislé na fosílnych palivách hospodárstvo 
na svete do roku 2020; takéto trvalo 
udržateľné  energetické hospodárstvo bude 
založené predovšetkým na rôznorodých 
obnoviteľných zdrojoch energie v súvislosti 
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európskych podnikov pôsobiacich v sektore 
energetiky.

so zlepšenou energetickou výkonnosťou 
a úsporou energie s cieľom reagovať na 
naliehavé otázky bezpečnosti dodávok a 
klimatických zmien a zároveň zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskych podnikov 
pôsobiacich v trvalo udržateľnom sektore 
energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Odôvodnenie“ odsek 1

Energetické systémy musia riešiť dôležité 
otázky. Vzhľadom na znepokojujúci trend v 
oblasti globálneho dopytu po energii (ktorý 
má podľa prognóz v najbližších 30 rokoch 
vzrásť o 60 %), nutnosť drasticky znížiť 
emisie skleníkových plynov s cieľom 
zmierniť ničivé následky klimatických 
zmien, škodlivé kolísanie cien ropy (najmä 
pokiaľ ide o sektor dopravy, ktorý je 
obzvlášť závislý od ropy) a geopolitickú 
nestabilitu v dodávateľských oblastiach je 
potrebné súrne vyvinúť primerané a včasné 
riešenia. Výskum a demonštrácia sú 
potrebné na zabezpečenie najekologickejších 
a najhospodárnejších technológií a opatrení, 
ktoré umožňujú EÚ plniť svoje ciele podľa 
Kjótskeho protokolu, ako aj ciele nad rámec 
tohto protokolu, ako aj plniť svoje záväzky v 
oblasti energetickej politiky podľa zelenej 
knihy o bezpečnosti dodávok energie z roku 
2000.

Energetické systémy musia riešiť dôležité 
otázky. Vzhľadom na znepokojujúci trend v 
oblasti globálneho dopytu po energii (ktorý 
má podľa prognóz v najbližších 30 rokoch 
vzrásť o 60 %), nutnosť drasticky znížiť 
emisie skleníkových plynov s cieľom 
zmierniť ničivé následky klimatických 
zmien, škodlivé kolísanie cien ropy (najmä 
pokiaľ ide o sektor dopravy, ktorý je 
obzvlášť závislý od ropy) a geopolitickú 
nestabilitu v dodávateľských oblastiach je 
potrebné súrne nájsť a vyvinúť primerané a 
včasné riešenia. Výskum a demonštrácia sú 
potrebné na zabezpečenie najekologickejších 
a najhospodárnejších technológií a opatrení, 
ktoré umožňujú EÚ plniť svoje ciele podľa 
Kjótskeho protokolu, ako aj ciele nad rámec 
tohto protokolu, ako aj plniť svoje záväzky v 
oblasti energetickej politiky podľa zelenej 
knihy o energetickej efektívnosti z roku 
2005 a zelenej knihy o bezpečnosti dodávok 
energie z roku 2000.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Odôvodnenie“ odsek 2

Európa dosiahla svetové prvenstvo v 
mnohých energetických technológiách. Hrá 
poprednú úlohu v moderných technológiách 
v oblasti obnoviteľnej energie, ako napr. 
bioenergia a veterná energia. EÚ je tiež 
svetovým hráčom v oblasti technológií 

Európa dosiahla svetové prvenstvo v 
mnohých energetických technológiách 
výroby a energetickej výkonnosti. Hrá 
poprednú úlohu v moderných technológiách 
v oblasti obnoviteľnej energie, ako napr. 
slnečná energia, bioenergia a veterná 
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výroby a distribúcie energie a má silné 
výskumné kapacity v oblasti zachytávania a 
sekvestrácie uhlíka. Toto postavenie však 
vážne ohrozuje konkurencia (najmä Spojené 
štáty americké a Japonsko).

energia. EÚ je tiež svetovým hráčom v 
oblasti technológií výroby a distribúcie 
energie a má silné výskumné kapacity v 
oblasti zachytávania a sekvestrácie uhlíka.
Toto postavenie však teraz čelí konkurencii 
(najmä Spojených štátov amerických a 
Japonska).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Odôvodnenie“ odsek 3

Radikálna premena energetického systému si 
vyžaduje nové technológie, s ktorými sú 
spojené príliš vysoké riziká a ktorých 
výhody sú príliš neisté na to, aby súkromné 
firmy poskytli všetky potrebné investície na 
výskum, rozvoj, demonštráciu a zavedenie.
Pri mobilizovaní súkromných investícií by 
preto mala hrať kľúčovú úlohu verejná 
podpora a európske úsilie a zdroje by sa mali 
kombinovať koherentným a účinnejším 
spôsobom s cieľom konkurovať 
hospodárstvam, ktorých investície do 
podobných technológií sú vysoké a 
dôsledné. Európske technologické platformy 
zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu 
mobilizovaním potrebného výskumného 
úsilia koordinovaným spôsobom. Opatrenia 
potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa sú 
uvedené nižšie. Patrí k nim osobitná činnosť 
týkajúca sa vedomostí potrebných na 
politické rozhodovanie v oblasti energetiky, 
ktoré môže taktiež ponúknuť podporu 
novým politickým požiadavkám, napr. tým, 
ktoré súvisia s úlohou európskej politiky v 
oblasti energetiky pri vypracovávaní 
medzinárodných akcií v oblasti klimatických 
zmien, ako s nestabilitou a narušeniami v 
dodávkach a cenách energie.

Radikálna premena energetického systému 
na trvalo udržateľný inteligentný 
energetický systém si vyžaduje nové 
technológie, s ktorými sú spojené príliš 
vysoké riziká a ktorých výhody sú príliš 
neisté na to, aby súkromné firmy poskytli 
všetky potrebné investície na výskum, 
rozvoj, demonštráciu a zavedenie. Pri 
mobilizovaní súkromných investícií by preto 
mala hrať kľúčovú úlohu verejná podpora a 
európske úsilie a zdroje by sa mali 
kombinovať koherentným a účinnejším 
spôsobom s cieľom konkurovať 
hospodárstvam, ktorých investície do 
podobných technológií sú vysoké a 
dôsledné. Európske technologické platformy 
zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu 
mobilizovaním potrebného výskumného 
úsilia koordinovaným spôsobom. Opatrenia 
potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa sú 
uvedené nižšie. Patrí k nim osobitná činnosť 
týkajúca sa vedomostí potrebných na 
politické rozhodovanie v oblasti energetiky, 
ktoré môže taktiež ponúknuť podporu 
novým politickým požiadavkám, napr. tým, 
ktoré súvisia s úlohou európskej politiky v 
oblasti energetiky pri vypracovávaní 
medzinárodných akcií v oblasti klimatických 
zmien, ako s nestabilitou a narušeniami v 
dodávkach a cenách energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Činnosti“ nové úvodné slovné 
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spojenie a zmena  poradia názvov

Činnosti sú uvedené v prioritnom poradí 
a budú mať samostatné rozpočtové položky.

• Vodíkové a palivové články • Energetická výkonnosť a úspora

• Výroba obnoviteľnej elektrickej 
energie

• Výroba obnoviteľnej elektrickej 
energie

• Výroba obnoviteľných palív • Výroba obnoviteľných palív

• Obnoviteľná energia na 
vykurovanie a chladenie

• Obnoviteľná energia na 
vykurovanie a chladenie

• Zachytávanie a skladovanie CO2 a 
čisté transformačné technológie na 
výrobu elektrickej energie s takmer 
nulovými emisiami

• Inteligentné energetické siete

• Technológie čistého uhlia • Vedomosti pre politické 
rozhodovanie v oblasti energetiky

• Inteligentné energetické siete • Vodíkové a palivové články

• Energetická výkonnosť a úspora • Zachytávanie a skladovanie CO2 a 
čisté transformačné technológie na 
výrobu elektrickej energie s takmer 
nulovými emisiami

• Vedomosti pre politické 
rozhodovanie v oblasti energetiky

• [Technológie čistého uhlia]

Odôvodnenie
Uprednostniť sa musia technológie, ktorých výsledkom je rýchla transformácia na trvalo 

udržateľný a bezpečný energetický sektor v Európe. Je tiež dôležité oddeliť rozpočtové 
položky pre rôzne činnosti, aby sa zaistila transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Činnosti“ zarážka „Vodíkové a 

palivové články“

Integrovaná akcia na zabezpečenie silnej 
technickej základne pre konkurencieschopné 
palivové a vodíkové články v EÚ a pre 
stacionárne, prenosné a dopravné aplikácie.
Táto činnosť sa podporuje prostredníctvom 
integrovanej stratégie výskumu a 
zavádzania, ktorú navrhla Európska 

Integrovaná akcia na zabezpečenie silnej 
technickej základne pre konkurencieschopné 
palivové a vodíkové články v EÚ a pre 
stacionárne, prenosné a dopravné aplikácie 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie. Táto činnosť sa podporuje 
prostredníctvom integrovanej stratégie 
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technologická platforma pre vodíkové a 
palivové články.

výskumu a zavádzania, ktorú navrhla 
Európska technologická platforma pre 
vodíkové a palivové články.

Odôvodnene

V súlade s cieľom EÚ vytvoriť trvalo udržateľné vodíkové hospodárstvo do roku 2050, 
výskum by sa mal zamerať na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh38
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Činnosti“ zarážka „Zachytávanie 
a skladovanie CO2 a čisté transformačné technológie na výrobu elektrickej energie s takmer 

nulovými emisiami“

Drastické zníženie škodlivých účinkov 
využívania fosílnych palív (najmä uhlia) na 
životné prostredie s cieľom zriadiť vysoko 
výkonné elektrárne s takmer nulovými 
emisiami na základe technológií 
zachytávania a skladovania CO2.

Výskum technológií na zachytávanie a 
skladovanie uhlíka sa bude orientovať na 
rozvoj sociálnych, ekonomických, právnych 
a environmentálnych kritérií pre 
technológie, vrátane záruk pokiaľ ide o 
nepretržitosť skladovania počas celej doby 
jeho existencie. Projekty zachytávania 
a skladovania uhlíka budú podliehať 
nezávislej vedeckej revízii a monitorovaniu 
na základe jednotlivých miest a ich  
výsledky budú úplne poskytnuté verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Činnosti“ zarážka „Technológie 

čistého uhlia“

• Technológie čistého uhlia vypúšťa sa

Na podstatné zvýšenie výkonnosti, 
spoľahlivosti a nákladov elektrární 
prostredníctvom rozvoja a demonštrácie 
technológií transformácie čistého uhlia.

Odôvodnene

Uhoľný priemysel je veľmi prosperujúci s obrovským obratom, a preto dobre spôsobilý na 
financovanie každého ďalšieho výskumu v oblasti technológií čistého uhlia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
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Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Činnosti“ zarážka „Energetická 
výkonnosť a úspora“

Nové koncepcie a technológie na zlepšenie 
energetickej výkonnosti a úspory pre 
budovy, služby a priemysel. K tomu patrí 
integrácia stratégií a technológií v oblasti 
energetickej výkonnosti, využívanie nových 
a obnoviteľných technológií a správa dopytu 
po energii.

Rozvoj a demonštrácie novej koncepcie a 
technológie na zlepšenie energetickej 
výkonnosti a úspory pre budovy, služby 
a priemysel energeticky nenáročné, 
energeticky pasívne a s väčšou 
energetickou náročnosťou. K tomu patrí 
integrácia stratégií a technológií v oblasti 
energetickej výkonnosti, využívanie 
obnoviteľných a trvalo udržateľných 
nových technológií a správa dopytu po 
energii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 5 „Energetika“ podbod „Činnosti“ zarážka „Vedomosti 

pre politické rozhodovanie v oblasti energetiky“

Rozvoj nástrojov, metód a modelov na 
hodnotenie najdôležitejších hospodárskych a 
sociálnych otázok súvisiacimi s 
energetickými technológiami a 
zabezpečovanie kvantifikovateľných cieľov 
a scenárov v strednodobom a dlhodobom 
časovom horizonte.

Rozvoj nástrojov, metód a modelov na 
hodnotenie najdôležitejších hospodárskych a 
sociálnych otázok súvisiacimi s 
energetickými technológiami a 
zabezpečovanie kvantifikovateľných cieľov 
a scenárov v strednodobom a dlhodobom 
časovom horizonte; rozvoj politických 
nástrojov pre významné urýchlenie 
realizácie novej energetickej výkonnosti, 
riadenie stránky dopytu a koncepcie 
a technológie obnoviteľnej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 6 „Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)“ 

podbod „Odôvodnenie“ odsek 2

Výskum na úrovni EÚ je nevyhnutný z 
dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov, 
napr. Kjótskeho protokolu, Dohovoru OSN 
o biologickej diverzite, cieľov Svetového 
summitu o trvalo udržateľnom rozvoji 2002, 
vrátane iniciatívy EÚ v oblasti vody a 
príspevkov k práci medzištátnej komisie pre 
klimatické zmeny a iniciatívy pre 

Výskum na úrovni EÚ je nevyhnutný z 
dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov, 
ako napríklad: Rámcového dohovoru OSN  
o klimatických zmenách (UNFCCC) a jeho 
Kjótskeho protokolu, Dohovoru OSN o 
biologickej diverzite, cieľov Svetového 
summitu o trvalo udržateľnom rozvoji 2002, 
vrátane iniciatívy EÚ v oblasti vody a 
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pozorovanie Zeme. Okrem toho existujú 
významné výskumné potreby vyplývajúce z 
existujúcich a nových politík na úrovni EÚ, 
z realizácie šiesteho akčného plánu a 
súvisiacich tematických stratégií, z akčných 
plánov pre environmentálne technológie, 
životné prostredie a zdravie a zo smerníc 
ako napr. rámcová smernica o vode.

príspevkov k práci medzištátnej komisie pre 
klimatické zmeny a iniciatívy pre 
pozorovanie Zeme. Okrem toho existujú 
významné výskumné potreby vyplývajúce z 
existujúcich a nových politík na úrovni EÚ, 
z realizácie šiesteho akčného plánu a 
súvisiacich tematických stratégií, z akčných 
plánov pre environmentálne technológie, 
životné prostredie a zdravie, stratégie 
Spoločenstva pre ortuť a zo smerníc ako 
napr. rámcová smernica o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 6 „Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)“ 

podbod „Odôvodnenie“ odsek 3

EÚ potrebuje posilniť svoje postavenie na 
svetových trhoch s environmentálnymi 
technológiami. Tieto technológie pomáhajú
pri nachádzaní trvalo udržateľných a 
ekologicky účinných riešení problémov 
životného prostredia na rôznych úrovniach a 
k ochrane nášho kultúrneho dedičstva.
Naliehavé problémy životného prostredia 
predstavujú stimul pre inovácie a môžu 
poskytovať obchodné príležitosti. Európske 
technologické platformy pre dodávky vody a 
hygienu a pre trvalo udržateľný chemický 
priemysel potvrdzujú potrebu akcie na 
úrovni EÚ a ich plány výskumu sa berú do 
úvahy v činnostiach uvedených nižšie. Iné 
platformy (napr. pre stavebníctvo a 
lesníctvo) sa čiastočne zaoberajú otázkami 
environmentálnych technológií a taktiež sa 
berú do úvahy.

EÚ potrebuje posilniť svoje postavenie na 
svetových trhoch s environmentálnymi 
technológiami. Tieto technológie prispievajú 
k trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe, k 
pomoci pri nachádzaní trvalo udržateľných a 
ekologicky účinných riešení problémov 
životného prostredia na rôznych úrovniach a 
k ochrane nášho kultúrneho dedičstva.
Naliehavé problémy životného prostredia 
predstavujú stimul pre inovácie a môžu 
poskytovať obchodné príležitosti. Európske 
technologické platformy pre dodávky vody a 
hygienu a pre trvalo udržateľný chemický 
priemysel potvrdzujú potrebu akcie na 
úrovni EÚ a ich plány výskumu sa berú do 
úvahy v činnostiach uvedených nižšie. Iné 
platformy (napr. pre stavebníctvo a 
lesníctvo) sa čiastočne zaoberajú otázkami 
environmentálnych technológií a taktiež sa 
berú do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 6 „Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)“ 

podbod „Odôvodnenie“ odsek 3a (nový)

Socio-ekonomické aspekty ovplyvňujú 
rozvoj a zavádzanie environmentálnych 
technológií na trh a ich následné použitie. 
Činnosti budú zahŕňať socio-ekonomické 
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aspekty politík a technologických rozvojov, 
vrátane výskumu spôsobu, akým 
spoločnosti vyrábajú a spotrebovávajú, 
s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľné 
modely spotreby a výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 6 „Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)“ 

podbod „Činnosti“ zarážka „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, 
biomonitoring, prepojení s prostredím v 
uzavretých priestoroch a dosahu a novými 
rizikových faktorov, integrované metódy 
hodnotenia rizík toxických a nebezpečných  
látok vrátane alternatív k pokusom na 
zvieratách, kvantifikácia a analýza nákladov 
a ziskov v oblasti zdravotných rizík 
životného prostredia a indikátorov stratégií 
prevencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 6 „Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)“ 

podbod „Činnosti“ zarážka „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, lesné požiare, obdobia 
sucha a povodne), vývoj včasných systémov 
varovania a zlepšenie stratégií prevencie a 
zmierňovania škôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
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Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 6 „Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)“ 
podbod „Činnosti“ zarážka „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, ich možnosti využitia 
a funkcie; 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 a ochrana
lesov, trvalo udržateľné riadenie a 
plánovanie mestského prostredia, správa dát 
a informačné služby, hodnotenia a 
predpovede súvisiace s prírodnými 
procesmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 6 „Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)“ 

podbod „Činnosti“ zarážka „Trvalo udržateľné riadenie zdrojov“ zarážka 2

- Rozvoj morského prostredia: dosah ľudskej 
činnosti na morské prostredie a jeho zdroje, 
znečisťovanie a eutrofizácia regionálnych 
morských vôd a pobrežných oblastí, 
hlbokomorské ekosystémy, hodnotenia 
trendov morskej biodiverzity, procesov 
súvisiacich s ekosystémami a morských 
prúdov, geológia morského dna.

- Rozvoj a riadenie morského prostredia:
dosah ľudskej činnosti na morské prostredie 
a jeho zdroje, znečisťovanie a eutrofizácia 
regionálnych morských vôd a pobrežných 
oblastí, hlbokomorské ekosystémy, 
hodnotenia trendov morskej biodiverzity, 
procesov súvisiacich s ekosystémami a 
morských prúdov, geológia morského dna.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod „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 systémov v prospech občanov a 
spoločnosti, ktoré šetria zdroje životného 
prostredia a prírodné zdroje a sú založené na 
technickom a prevádzkovom pokroku, a 
zabezpečovanie a ďalší rozvoj 
konkurencieschopnosti, ktorú európske 
podniky získali na globálnom trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod 

„Odôvodnenie“ odsek 2

Rozšírenie (rozloha sa zvýšila o 25 % a 
populácia o 20 %) a hospodársky rozvoj EÚ 
predstavujú novú výzvu v oblasti účinnej, 
hospodárnej prepravy osôb a tovaru trvalo 
udržateľným spôsobom. Doprava taktiež 
priamo súvisí s ostatnými dôležitými 
politikami ako napr. obchod, hospodárska 
súťaž, zamestnanosť, kohézia, energetika, 
bezpečnosť a vnútorný trh. Investície do 
výskumu a technického rozvoja v rámci 
dopravného priemyslu EÚ sú nevyhnutným 
predpokladom na zabezpečenie výhod na 
globálnych trhoch z hľadiska technickej 
konkurencieschopnosti. Činnosti na 
európskej úrovni budú takisto stimulovať 
reštrukturalizáciu priemyslu, vrátane 
začlenenia dodávateľského reťazca 
a predovšetkým malých a stredných 
podnikov.

Rozšírenie (rozloha sa zvýšila o 25 % a 
populácia o 20 %) a hospodársky rozvoj EÚ 
predstavujú novú výzvu v oblasti účinnej, 
hospodárnej prepravy osôb a tovaru trvalo 
udržateľným spôsobom. Doprava taktiež 
priamo súvisí s ostatnými dôležitými 
politikami ako napr. obchod, hospodárska 
súťaž, zamestnanosť, životné prostredie, 
kohézia, energetika, bezpečnosť a vnútorný 
trh. Riadenie strany dopytu v doprave je  
v spojení s logistickým a priestorovým 
plánovaním nevyhnutné. Investície do 
výskumu a technického rozvoja v rámci 
dopravného priemyslu EÚ sú nevyhnutným 
predpokladom na zabezpečenie výhod na 
globálnych trhoch z hľadiska technickej 
konkurencieschopnosti. Činnosti na 
európskej úrovni budú takisto stimulovať 
reštrukturalizáciu priemyslu, vrátane 
začlenenia dodávateľského reťazca 
a predovšetkým malých a stredných 
podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod 

„Odôvodnenie“ odsek 3

Plány výskumu vypracované európskymi 
technologickými platformami 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 

Plány výskumu vypracované európskymi 
technologickými platformami 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 
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hospodárnym spôsobom a môžu sa venovať 
aj politickým, technických a socio-
ekonomickým 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.

hospodárnym spôsobom a môžu sa venovať 
aj politickým, technických a socio-
ekonomickým otázkam, ku ktorým patria 
napr. „čistý a bezpečný dopravný 
prostriedok“ budúcnosti, interoperabilita a 
intermodalita s osobitným dôrazom na 
vodnú a 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod 

„Odôvodnenie“ odsek 4

Témy a činnosti uvedené nižšie sa vyznačujú 
vysokou dôležitosťou z hľadiska priemyslu a 
zohľadňujú požiadavky tvorcov politiky 
integrovaným spôsobom tak, že zahŕňajú 
hospodárske, sociálne a environmentálne 
aspekty dopravnej politiky. Okrem toho sa 
budú podporovať existujúce aj nové 
politické požiadavky, napr. rozvoj politiky v 
oblasti námornej dopravy.

Témy a činnosti uvedené nižšie sa vyznačujú 
vysokou dôležitosťou z hľadiska priemyslu a 
zohľadňujú požiadavky tvorcov politiky 
integrovaným spôsobom tak, že zahŕňajú 
hospodárske, sociálne a environmentálne 
aspekty dopravnej politiky. Okrem toho sa 
budú podporovať existujúce aj nové 
politické požiadavky, napr. rozvoj politiky v 
oblasti námornej dopravy alebo realizáciu 
politiky jednotného vzdušného priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod 

„Činnosti“ zarážka „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 bezpečnosti zákazníkov:
zlepšenie všetkých aspektov leteckej 
dopravy; väčší výber leteckých dopravných 
prostriedkov všetkých možných veľkostí.
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Odôvodnene

Financovanie výskumu EÚ je oprávnené jedine, pokiaľ ide o hľadiská bezpečnosti zákazníkov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod 

„Činnosti“ zarážka „Pozemná doprava“ názov

• Pozemná doprava (železničná, cestná a 
vodná doprava)

• Trvalo udržateľná pozemná doprava 
(železničná, cestná a vodná doprava)

Odôvodnenie

Podobne ako v šiestom rámcovom programe, nadpis by mal obsahovať slovo „trvalo 
udržateľný“, pretože článok 6 zmluvy sa zaväzuje začleniť trvalo udržateľný rozvoj napríklad 
do odvetví výskumu a dopravy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod 

„Činnosti“ zarážka „Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná doprava)“ 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 trvalo udržateľných
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha I časť I oddiel „Témy“ bod 7 „Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)“ podbod 

„Činnosti“ zarážka „Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná doprava)“ zarážka 3
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- Zabezpečovanie trvalo udržateľnej 
mestskej mobility: inovatívne organizačné 
schémy vrátane čistých a bezpečných
vozidiel a neznečisťujúce dopravné 
prostriedky, nové spôsoby verejnej dopravy 
a racionalizácia osobnej dopravy, 
komunikačná infraštruktúra, integrované 
plánovanie mestskej výstavby a dopravy.

- Zabezpečovanie trvalo udržateľnej 
mestskej mobility: inovatívne organizačné 
schémy vrátane menej znečisťujúcich 
a bezpečnejších vozidiel a neznečisťujúcich 
dopravných prostriedkov, nové spôsoby 
verejnej a/alebo hromadnej dopravy so 
zameraním na efektívnosť mobility celého 
reťazca (verejná/hromadná doprava, 
spoločné využívanie áut  alebo delenie sa o 
auto, chôdza a cyklistika), dostupnosť   
(vrátane pre telesne postihnutých, detí 
a starších občanov) a racionalizácia osobnej 
dopravy, intermodalita, riadenie dopytu, 
komunikačná infraštruktúra, integrované 
plánovanie mestskej výstavby a dopravy..

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa prihliadalo na celý intermodálny reťazec, aby bol výskum mestskej 
dopravy efektívnejší. Výskum by sa mal významne zamerať na nemotorizovanú mobilitu, 
napríklad chôdzu a cyklistiku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha II časť „Spolupráca“ riadok 2

Potraviny, 
poľnohospodárstvo a 
biotechnológia:

(v mil. EUR ):
2455

Potraviny, 
poľnohospodárstvo a 
biotechnológia

(v mil. EUR ):
2455;

do 50 % tejto sumy sa použije na 
biotechnologické projekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha II časť „Spolupráca“ riadok 5

Energetika
(v mil. EUR ):

2931 Energetika
(v mil. EUR ):

2931;
najmenej 80% tejto sumy bude pridelených 
na energetickú výkonnosť a činnosti 
súvisiace s obnoviteľnou energiou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha II časť „Spolupráca

Text navrhnutý Komisiou
_________________________________

PRÍLOHA II: INDIKATÍVNE PREROZDELENIE MEDZI PROGRAMAMI
Indikatívne prerozdelenie medzi programami je nasledovné (v mil. EUR):
Spolupráca * 44432
Zdravie 8317
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia 2455

Informačné a komunikačné technológie 12670
Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 4832
Energetika 2931
Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 2535
Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) 5940
Socioekonómia a humanitné vedy 792
Bezpečnosť a vesmír 3960

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
_________________________________

PRÍLOHA II: INDIKATÍVNE PREROZDELENIE MEDZI PROGRAMAMI
The indicative breakdown among programmes is as follows (in EUR million):
Spolupráca * 47214
Zdravie 9099
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia 2455
Informačné a komunikačné technológie 12670
Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 4832
Energetika 3931
Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 3535
Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) 5940
Socioekonómia a humanitné vedy 792
Bezpečnosť a vesmír 3960

Odôvodnene

Celkový rozpočet pre Spoluprácu je zvýšený o 2 782 miliónov eur, čo zodpovedá návrhu 
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navrhovateľky na zníženie rozpočtu programu Euratom. Obe oblasti, Energetika a Životné 
prostredie, boli zvýšené o jednu miliardu eur a Zdravie o 782 miliónov eur.


