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PR_COD_1am

Označenie postupov

 * Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe 
Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných 
činností (2007 až 2013)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0119)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 166 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0099/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre dopravu a cestovný ruch 
(A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) S cieľom efektívnejšie prilákať 
súkromné investície a zabezpečiť, aby 
výskum a vývoj čo najefektívnejšie 
prispievali k zlepšeniu európskej 
konkurencieschopnosti, by sa v rámcovom 
programe mali vykonať primerané 
opatrenia na ochranu práv duševného 
vlastníctva v skorom štádiu výskumného 
procesu.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
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Justification

It is important that results of research and development financed and delivered in the 
European Union will be transformed into revenues inside the Union. Therefore we must make 
sure that research achievements are effectively protected by appropriate legislative tools.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 13

(13) V rámci témy „Myšlienky“ by 
činnosti mala realizovať Európska rada pre 
výskum (ERC), ktorá by mala byť vo 
veľkej miere autonómna.

(13) V rámci témy „Myšlienky“ by 
činnosti mala realizovať Európska rada pre 
výskum (ERC), právne nezávislý útvar 
založený podľa článku 171 zmluvy po 
krátkej prechodnej fáze, ktorú riadi 
Komisia a Vedecká rada. ERC by sa mala 
zodpovedať poskytovateľom svojich 
finančných prostriedkov, ale v otázkach 
prevádzky a výberu výskumných projektov 
by mala byť autonómna.

Justification

The Expert Group on the European Research Council, chaired by Mr Federico Mayor, 
clearly stated in its report that "the ERC must operate as an autonomous body with its basic 
expertise derived from the international research community. It is both advantageous and 
necessary to exploit the capacity for self-government of the research community. This will be 
essential if the ERC is to obtain trust and credibility within the research community and with 
society at large". The European Parliament fully supports this recommendation and strongly 
believes that such autonomy can be achieved only if both the scientific decisions and the 
management are truly independent from the European Commission, Council and Parliament. 
Thus the ERC should be established according to Article 171 of the EC Treaty.

At the same time, the ERC must be accountable to the European Union and other fund-
providers not only for the funds received and distributed, but also for its funding principles, 
its priorities and its actions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 18a (nové)

(18a) Siedmy rámcový program by mal 
prispieť k vytvoreniu vzájomnej synergie 
a doplňovať program 
Konkurencieschopnosť a inovácia, 
štrukturálne fondy a ďalšie programy 
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Spoločenstva.

Justification

This is to overcome one of key European weaknesses -“European Paradox” in generating 
splendid scientific knowledge and insufficient ability to convert this knowledge into 
innovation and commercial products For this, integration between FP7, structural funds and 
CIP Programmes should be pursued.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 18b (nové)

(18b) Pre priemyselný výskum sú 
mimoriadne dôležité európske 
technologické platformy (TP) a spoločné 
technologické iniciatívy(STI). TP sa môžu 
rozvinúť na všeobecný nástroj, ktorý 
posilní európsku konkurencieschopnosť.

Justification

TPs should contribute to achieving the Barcelona goal of two third of the 3% of GDP spent 
on research by private investors. Once they have achieved adequate level of maturity, TPs 
should be considered as candidates to give rise to a JTIs covering some aspects of their fields.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 18c (nové)

(18c) Účasť podnikateľského sektora a 
komerčné využívanie vedeckých 
poznatkov a technických znalostí sú 
dôležitými faktormi pri zabezpečovaní 
toho, aby bol rámcový program prínosom 
k lisabonskej agende a aby vytvoril 
hospodársky rast a pracovné príležitosti.

Justification

This is to overcome one of key European weaknesses -“European Paradox” in generating 
splendid scientific knowledge and insufficient ability to convert this knowledge into 
innovation and commercial products For this, integration between FP7 and CIP Programmes 
should be pursued.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Odôvodnenie 20

(20) S prihliadnutím na strednodobé 
hodnotenie využívania nových nástrojov 
šiesteho rámcového programu a 
päťročného hodnotenia rámcového 
programu sa stanovil nový prístup, ktorý 
by mal umožniť ľahšie, účinnejšie a 
pružnejšie naplnenie politických cieľov 
výskumnej politiky EÚ. Na tento účel by 
sa mal na podporu rôznych akcií jednotlivo 
alebo v kombinácií používať menší počet 
jednoduchších nástrojov financovania, 
s väčšou pružnosťou a slobodou.

(20) S prihliadnutím na strednodobé 
hodnotenie využívania nových nástrojov 
šiesteho rámcového programu a 
päťročného hodnotenia rámcového 
programu sa stanovil nový prístup, ktorý 
by mal umožniť ľahšie, účinnejšie a 
pružnejšie naplnenie politických cieľov 
výskumnej politiky EÚ. Na tento účel by 
sa mal na podporu rôznych akcií jednotlivo 
alebo v kombinácií používať menší počet 
jednoduchších nástrojov financovania, 
s väčšou pružnosťou a slobodou. 
Účastníkom by sa mala zaručiť aj väčšia 
autonómia v oblasti riadenia.

Justification

Simplification of funding schemes is certainly necessary to encourage the participations in 
the Framework Programme, especially for small groups and SMEs. This must stand at all 
stages of a research action, from the submission of a proposal to management of the project. 
To this purpose, participants should be allowed to choose among several options, to be 
agreed with Commission, as far as the administrative and scientific management of the 
research action is concerned, provided that accountability is guaranteed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 24a (nové)

(24a) Rámcový program je najdôležitejším 
prvkom pri dosahovaní strategického 
cieľu z Lisabonu - aby sa Európa stala 
najkonkurencieschopnejšou a 
najdynamickejšou znalostnou 
ekonomikou na svete.  Trojuholník 
vedomostí - vzdelanie, výskum a inovácia -
sa uznáva ako základný nástroj na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 25a (nové)

(25a) Osobitná pozornosť sa bude 
venovať mladým výskumným 
pracovníkom, aby tak bolo možné 
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napomáhať im vo vedeckej kariére počas 
najproduktívnejšieho obdobia ich života. 
Mladí vedci by sa mali stať dôležitou 
hybnou silou vedy v Európe. Mali by sa 
preto vykonať konkrétne opatrenia na 
tento účel v programoch „Spolupráca“, 
„Myšlienky“ a „Ľudia“.

Justification

Europe requires 700 000 young researchers by 2010, if the target of the 3% investment in 
research is to be achieved. The support for young researchers in the proposal does not go 
beyond declarations. Special attention and clear action are necessary not only in view of the 
expected dramatic demographic shortage of researchers of European origin but also for 
creating attractive, competitive conditions for young scientists from around the world and for 
increasing the competitiveness of the European research system. The EU funds should be 
used to support most talented young researchers to increase the number of doctoral students 
and to slow down the brain drain process.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 28a (nové)

(28a) Zjednodušenie postupov a 
jednoduchší prístup pre účastníkov 
predstavujú ciele, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rámcového programu a 
jeho plnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 29a (nové)

(29a) Úlohy a povinnosti nových 
výkonných agentúr, ktoré navrhuje 
Komisia na účely administratívy a 
riadenia mobility a podpory špecifickej 
pre MSP, budú jasne definované v 
pravidlách účasti.

Justification

Danger of conflict of competences between the institutions involved. Critical assessment of 
further development of agencies by the EP.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 2 odsek 2 bod i)

(i) bezpečnosť a vesmír. (i) bezpečnosť;

Justification

Since there are not many evident links between space and security they should be considered 
as distinct themes. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 2 odsek 2 bod ia) (nový)

ia) Vesmír.

Justification

Since there are not many evident links between space and security they should be considered 
as distinct themes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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. Komisia priebežne a systematicky 
monitoruje realizáciu rámcového 
programu a jeho osobitných programov a 
pravidelne informuje a poskytuje 
informácie o výsledkoch tohto 
monitorovania. Dva razy počas programu, 
v rokoch 2009 a 2011, Komisia vykoná s 
pomocou externých odborníkov predbežný 
posudok tohto rámcového programu a jeho 
osobitných programov, pričom bude 
vychádzať z ex-post hodnotenia šiesteho 
rámcového programu. Toto vyhodnotenie 
bude pokrývať kvalitu plánovaných 
výskumných činností, kvalitu realizácie a 
riadenia a pokrok pri uskutočňovaní 
stanovených cieľov. Nálezy o efektívnosti 
nových akcií a štruktúr, najmä  ERC a 
STI, ako aj výsledky postupov 
zjednodušovania, by sa mali predložiť 
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Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov.

Justification

Numerous new elements are being introduced into the FP7. Their functioning must be 
monitored and amended during the 7-year period. In previous Framework Programmes there 
was one mid-term assessment for 4 years period, the requirement for two in 7 years is 
reasonable. Moreover, so many new instruments without defined final shape (e.g. ERC, 
executive agencies, JTIs) require earlier evaluation to introduce corrections and 
modifications.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha I odsek 1

Siedmy rámcový program bude plniť 
všeobecné ciele opísané v článku 163 
Zmluvy tým, že na základe európskej 
výskumnej oblasti bude prispievať 
k vytváraniu vedomostnej spoločnosti. 
Podporí vynikajúce výsledky vedeckého 
a technického výskumu prostredníctvom 
štyroch programov: Spolupráca, 
Myšlienky, Ľudia a Kapacity.

Siedmy rámcový program bude plniť 
všeobecné ciele opísané v článku 163 
Zmluvy tým, že na základe európskej 
výskumnej oblasti bude prispievať 
k vytváraniu vedomostnej spoločnosti. V 
rámcovom programe sa budú podporovať 
dve strategické línie:

- vývoj základného/hraničného výskumu

- vývoj aplikovaného výskumu v úzkej 
spolupráci s rámcovým programom 
Konkurencieschopnosť a iniciatíva s 
cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu.

Európsky výbor pre výskum bude založený 
s cieľom splniť prvý cieľ a bude 
zodpovedný za realizáciu činností EÚ v 
základnom výskume.

Druhý cieľ sa bude realizovať 
prostredníctvom užšej integrácie fázy 
výskumu a demonštračnej fázy a fázy 
komercializácie, ktorá bude spadať do 
pôsobnosti programu CIP. Osobitná 
úloha MSP sa riadne zohľadní 
prostredníctvom osobitných opatrení.



PR\571052SK.doc PE 360.033v01-0012/73 PE 360.033

SK

Európske technologické platformy budú 
mať dôležitú úlohu pri rozvoji 
Európskeho výskumného priestoru (ERA) 
a prispejú k lisabonskej stratégii. 
Rámcový program posilní kvalitu 
vedeckého a technologického výskumu 
prostredníctvom týchto štyroch 
programov: „Spolupráca“, „Myšlienky“, 
„Ľudia“ a  „Kapacity“,

Justification

Clear statement on FP7 objectives and action lines is required. FP7 aims at development of 
“wings” and broadening the area of intervention: on the one side basic and frontier research 
and on the other one applied research, demonstration and closer integration with innovation 
activities.

The effective and intensive support must be provided to European industry, in particular 
SMEs. The strategic, key element of this support will be the European technology initiatives 
(JTI). Nevertheless, there is a threat that FP7 absorbed with large initiatives will forget 
SMEs. Some symptoms are visible today, for example the success rate in the CRAFT projects 
is about 10% - some specific measures are really required.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I odsek 1a (nový)

Pri zohľadnení rozdielov v nákladoch na 
ľudské zdroje by Európa mala v plnej 
miere využiť potenciál na kvalitný výskum 
za nižšie náklady. Vedecká kvalita je síce 
hlavným kritériom na vyhodnocovanie 
akcií financovaných v rámcovom 
programe, no otázky nákladovej 
efektívnosti budú zohľadnené vždy, ak to 
bude možné.

Justification

All efforts must be undertaken to maximize outputs of the Programme. Building the European 
Research Area requires that partners from different countries and regions are involved in 
research projects, both these from the so called core countries and from those less developed, 
including the convergence regions. This will give another dimension to the creation of the 
European added value in projects, and ensure equal participation and full integration of 
partners.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha I kapitola I "spolupráca" odsek 3 úvodná časť

Deviatimi témami určenými pre akciu EÚ 
sú:

Desiatimi témami určenými pre akciu EÚ 
sú:

Justification

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha I kapitola I "spolupráca" odsek 3 bod (9)

(9) bezpečnosť a vesmír (9) bezpečnosť 
(9a) vesmír

Justification

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha I kapitola I "spolupráca" odsek 5

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

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
zabezpečeniu efektívnej koordinácie
tematických oblastí a vedeckých oblastí, 
ktoré prekračujú témy.

Justification

In view of multidisciplinarity it is necessary to have special joint calls or special actions 
which involve several research thematic areas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha I kapitola I "spolupráca" odsek 8a (nový)

Na to, aby boli európske technologické 
platformy úspešné, je nevyhnutná aktívna 
účasť finančných inštitúcií, pretože 
schopnosti trhu a dostupnosť rizikového 
kapitálu sú najdôležitejšími faktormi pre 
výskum a inováciu.
Európske technologické platformy 
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vytvoria priaznivé podmienky, aby mohli 
jednotlivé podniky investovať do 
konkrétnych výskumných projektov na 
zlepšenie ich konkurencieschopnosti, čo 
umožní rýchly pokrok v súlade s 
inováciou produktov. Tieto výskumné 
projekty budú, pokiaľ ide o ich podstatu, 
konkurenčné a budú sa financovať v 
synergii štrukturálnych fondov, fondov 
CIP a regionálnych fondov. 
Európske technologické platformy by mali 
využiť rozsiahle skúsenosti skupín 
EUREKA, ktoré úspešne prispeli k rastu 
strategických výskumných oblastí v 
Európe.
MSP sa v primeranej miere zúčastnia na 
rozhodovacích postupoch technologických 
platforiem. 
„Európska sociálno-environmentálna 
inovačná platforma“ spojí neziskové 
organizácie občianskej spoločnosti, 
výskumné inštitúcie a regulačné orgány 
na európskej úrovni.

Justification

European Technology Platforms, being new entities, should benefit from earlier experiences 
of actors participating in similar activities, and combine several accessible sources of 
financing. The participation and role of SMEs should be ensured, to encourage their 
involvement and facilitate their participation in projects.

The creation of the “European Social-Environmental Innovation Platform” should 
supplement the activities of the technology oriented platforms, not to exclude this important 
research area.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha I kapitola I "spolupráca" odsek 8

Spomínaných deväť tém zahŕňa tiež 
výskum potrebný na podchytenie tvorby, 
realizácie a hodnotenia politík EÚ, 
napr. v oblastiach zdravia, bezpečnosti, 
ochrany spotrebiteľov, energetiky, 
životného prostredia, rozvojovej pomoci, 
rybného hospodárstva, otázok námorníctva, 

Spomínaných desať tém zahŕňa tiež 
výskum potrebný na podchytenie tvorby, 
realizácie a hodnotenia politík EÚ, 
napr. v oblastiach zdravia, bezpečnosti, 
ochrany spotrebiteľov, energetiky, 
životného prostredia, rozvojovej pomoci, 
rybného hospodárstva, otázok námorníctva, 
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poľnohospodárstva, ochrany zvierat, 
dopravy, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych 
vecí, kohézie, spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí, ako aj prípravného 
a sprievodného výskumu na podporu 
štandardizácie, ktorý zohráva dôležitú 
úlohu pri zlepšovaní kvality noriem a ich 
implementácii.

poľnohospodárstva, blaha zvierat, dopravy, 
informačných a komunikačných 
technológií, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych 
vecí, kohézie, spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí, ako aj prípravného 
a sprievodného výskumu na podporu 
štandardizácie, ktorý zohráva dôležitú 
úlohu pri zlepšovaní kvality noriem a ich 
implementácii.

Justification

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

ICT, penetrating all other areas, cannot be excluded from this set of EU policies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha I kapitola 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. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať zabezpečeniu primeranej účasti 
MSP v medzinárodnej spolupráci. Preto 
sa v programe „Spolupráca“ budú 
vykonávať pod každou témou konkrétne 
opatrenia vrátane osobitných výziev pre 
MSP, „národných cien za prieskum“ a 
podporných akcií s cieľom uľahčiť účasť 
MSP.  Na optimalizáciu zdrojov sa ako 
pomocné kritérium zavedie analýza 
efektivity nákladov, aby sa zabezpečilo 
prideľovanie optimálnych zdrojov 
úlohám. Otázky rodovej rovnosti a 
potreba uľahčiť účasť mladých 
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výskumných pracovníkov sa zohľadní vo 
všetkých oblastiach výskumu. 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.

Justification

Development of ERA and results of FP7 activities should be more promoted at national level.

Barriers for SMEs to participate in FP7 are still significant. There should be a number of 
measures to facilitate their involvement.

The quality of a project is always the most important criterion but the cost-efficiency analysis 
could be additional advantage to maximize outputs of the Programme. This will give another 
dimension to the creation of the European added value in projects, and ensure equal 
participation and full integration of partners, including those from the convergence regions.

Young researchers haven’t been so far promoted sufficiently in the Framework Programmes. 
These both issues: involvement of women and young researchers should be major horizontal 
themes crossing all activities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha I kapitola I "spolupráca" odsek 10a (nový)

Široký rozsah aktivít financovaných v 
rámcovom programe si vyžaduje riadnu 
integráciu a koordináciu aktivít. Na to, 
aby sa predišlo fragmentácii a 
prekrývaniu sa a na zabezpečenie 
významnej integrácie s národnými a 
regionálnymi akciami sa rozšíri úloha 
Sietí excelencie. Na zlepšenie integrácie 
aktivít je dôležité, aby si Európske 
technologické platformy zachovali úzke 
spojenia s vnútroštátnymi výskumnými 
programami a iniciatívami, napr. s 
národnými technologickými platformami, 
aby sa tak zosúladil vývoj nových 
pokročilých technológií. 
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Justification

The FP7 introduces a number of instruments such as ERC, TPs, JTIs, large Collaborative 
Research projects, large National Research Programmes coordinated by ERA-Net, large 
infrastructure, JRC activities and EURATOM programme, and their results may be damaged 
by fragmentation, overlapping and lack of integration. It is not clear how these separated 
programmes will interact with each other. Furthermore, it is not clear how integration of 
efforts at European, national and regional levels will be assured. One possible solution is to 
extend the role of NoEs to have more coordination and integration tasks. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "spoločný výskum" odsek 1a (nový)

Na podporu európskeho výskumného 
priestoru, na zabráneniu fragmentácii a 
duplikácii výskumného úsilia a na 
posilnenie koordinácie projektov a 
iniciatív  v rámci programu 
„Spolupráca“, v rámci iných špecifických 
programov v rámcovom programe a iného 
výskumu na národnej a regionálnej 
úrovni budú do oblasti Sietí excelencie 
zavedené nové úlohy sieťovania a 
integrácie. 

Justification

NoEs which so far were targeted towards creation of virtual institutes and integration of 
activities of a “core group”, should have more open character, networking with technology 
platforms, ERA-Net, JTI and other initiatives from their field of interest to posses a character 
of “research network: contributing to exchange of information, creation of joint initiatives 
and to effective integration of research and commercial activities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "spoločný výskum" odsek 2

Tento cieľ sa dosiahne podporovaním 
spoločného výskumu pomocou rôznych 
programov financovania: spoločné 
projekty, siete excelencie, akcie na 
koordináciu/podporu (pozri prílohu III).

Tieto ciele sa dosiahnu podporovaním 
spoločného výskumu pomocou rôznych 
programov financovania: spoločné 
projekty, siete excelencie, akcie na 
koordináciu/podporu (pozri prílohu III).

Projekty spolupráce by mali zahŕňať 
výskum a demonštračné činnosti 
približujúce výsledky k trhu a prepojenie 
tejto akčnej línie s nástrojmi, ktoré 
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ponúka program Hospodárska súťaž 
a inovácia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "spoločné technologické iniciatívy" odsek 2 

úvodná časť

Potenciálne spoločné technologické 
iniciatívy sa určia na základe rôznych 
kritérií, ku ktorým patrí:

Potenciálne spoločné technologické 
iniciatívy sa určia na základe otvoreného 
procesu vyhodnocovania  na základe 
rôznych transparentných kritérií, ku 
ktorým patrí: 

Justification

The open evaluation process should ensure that TPs , when achieved adequate level of 
maturity, should be considered as candidates to give rise to a JTIs covering some aspects of 
their fields.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "spoločné technologické iniciatívy" odsek 2 

zarážka 1

- pridaná hodnota intervencie na európskej 
úrovni,

- pridaná hodnota intervencie na európskej 
úrovni, meraná o.i.  podľa nákladovej 
efektívnosti,

Justification

All efforts must be undertaken to maximize outputs of the Programme. Building the European 
Research Area requires that partners from different countries and regions are involved in 
research projects, both these from the so called core countries and from those less developed, 
including the convergence regions. This will give another dimension to the creation of the 
European added value in projects, and ensure equal participation and full integration of 
partners.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "spoločné technologické iniciatívy" odsek 2 

zarážka 1a (nová)

- sila európskeho rozmeru vrátane stupňa 
zapojenia MSP
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Justification

JTIs should really have a European dimension, implementing technologies in benefit of all 
Member States, promoting and disseminating new technologies - for this balanced 
participation (including convergence regions) is required as well as involvement of SMEs or 
their associations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "spoločné technologické iniciatívy" odsek 2 

zarážka 7a (nová)

- počet výskumných pracovníkov 
mobilizovaných zo súkromného do 
verejného sektora a naopak, ako aj kvalita 
programu odborného vzdelávania

Justification

JTIs should contribute to the mobility of researchers from private to public sector and vice 
versa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "spoločné technologické iniciatívy" odsek 3

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

Vzhľadom na široký rozsah a 
mimoriadnu komplexnosť spoločných 
technologických iniciatív sa vykonajú 
rozsiahle opatrenia na zabezpečenie ich 
transparentnej prevádzky v súlade so 
zásadami vysokej kvality, nákladovej 
efektívnosti a hospodárskej súťaže. 
Osobitná pozornosť sa bude venovať 
celkovej koherencii a koordinácii medzi 
spoločnými technologickými iniciatívami a 
vnútroštátnymi programami a projektmi 
v rovnakých oblastiach..

Justification

JTIs should really be of European dimension, implementing technologies in benefit of all 
Member States, promoting and disseminating new technologies - for this balanced 
participation (including convergence regions).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
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Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "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“).

-V obmedzenom počte prípadov poskytne 
dodatočnú finančnú podporu EÚ 
účastníkom, ktorí vytvárajú rezervu 
zdrojov na účely spoločných výziev na 
predloženie ponúk medzi príslušnými 
vnútroštátnymi a regionálnymi programami 
(„ERA-NET PLUS“).

Justification

Additional EU financial support to ERA-NET PLUS should not become a form of a subsidy to 
national research. Support should be given in limited number of cases to those ERA-NET 
PLUS initiatives with truly European dimension and integration with other FP7 activities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "koordinácia výskumných programov mimo 

Spoločenstva" odsek 2 zarážka 2a (nová)

-Vv obmedzenom počte prípadov, 
uplatňovanie úspešného systému 
spolupráce európskych regiónov a stredne 
veľkých členských štátov ERA-STAR, 
ktorým sa riadia dlhodobé a rozsiahle 
programy ako napr. aplikácia GMES 
(Global Monitoring for Environment and 
security - globálne monitorovanie 
životného prostredia a bezpečnosti).

Justification

ERA-STAR is an ERA-NET project in which European Regions and small-medium sized 
member states participate, co-operating with each others in ways that are considered 
promising. This scheme is particularly suitable for the governance of a programme such as 
GMES, where the needs of European regions should be taken into due account.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "koordinácia výskumných programov mimo 

Spoločenstva" odsek 3 úvodná časť

Účasť Spoločenstva na vnútroštátnych 
výskumných programoch realizovaných 
spoločne na základe článku 169 je obzvlášť 

Účasť Spoločenstva na vnútroštátnych 
výskumných programoch realizovaných 
spoločne na základe článku 169 je obzvlášť 
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dôležitá pre európsku spoluprácu väčšieho 
rozsahu medzi členskými štátmi so 
spoločnými potrebami a/alebo záujmami. 
Iniciatívy podľa článku 169 sa začnú v 
oblastiach, ktoré sa určia v blízkej 
spolupráci s členskými štátmi, vrátane 
možnej spolupráce s medzištátnymi 
programami, a to na základe týchto 
rôznych kritérií:

dôležitá pre európsku spoluprácu väčšieho 
rozsahu medzi členskými štátmi so 
spoločnými potrebami a/alebo záujmami. V 
riadne určených prípadoch, akými sú 
napr. iniciatívy podľa článku 169 sa začnú 
v oblastiach, ktoré sa určia v blízkej 
spolupráci s členskými štátmi, vrátane 
možnej spolupráce s medzištátnymi 
programami, a to na základe týchto 
rôznych kritérií:

Justification

A “variable geometry” initiatives carried out by a few Member States are to a certain extent 
contradictory to achieving the European dimension.  The support will be granted only in well 
identified and justified cases which will bring economic benefits to all Member States. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "medzinárodná spolupráca" odsek 2a (nový)

Pripraví sa celková stratégia 
medzinárodnej  spolupráce v rámcovom 
programe, ktorá bude definovať ciele, 
európsky záujem a konkrétne oblasti 
spolupráce v každej skupine krajín. 
Stratégia uvedie oblasti, v ktorých by 
účasť tretích krajín mala byť obmedzená, 
napr. bezpečnostný výskum.

Justification

Strategy will ensure coherent approach to the broad area of International Cooperation and 
will improve effectiveness. In the case of security, limited access to the information issues is 
necessary. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 1 "zdravie" podnadpis "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 

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

Alzheimerovou a Parkinsonovou 
chorobou) sa opiera o medzinárodné 
multicentrálne pokusy o dosiahnutie 
potrebného množstva pacientov v krátkom 
časovom rozpätí. Epidemiologický výskum 
si vyžaduje veľkú rôznorodosť populácií 
a medzinárodných sietí na dosiahnutie 
zmysluplných záverov. Rozvoj nových 
diagnostických metód a liečebných 
postupov zriedkavých chorôb si na účely 
zvýšenia počtu pacientov na štúdiu taktiež 
vyžaduje mnohonárodný prístup. 
Vykonávanie výskumu motivovaného 
zdravotnou politikou na európskej úrovni 
umožňuje porovnávať modely, systémy, 
údaje a materiály o pacientoch, ktoré sa 
nachádzajú vo vnútroštátnych databázach a 
biobankách.

Justification

The causes of rheumatic diseases are rooted in genetic disformations. The consequences are a 
big burden on our social and health systems. 

The importance of research on rheumatic diseases has been underlined by the adoption of  a 
written declaration on 13.10.05 n° 389 (procedure under Rule 116 of its Rules of procedure).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 1 "zdravie" podnadpis "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 

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. Na tento účel sa bude 
podporovať realizácia programu MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe- výskum liekov pre európske 
deti). Malé a stredné podniky, ktoré sa 
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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).

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).

Justification

Regulation on medicinal products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 
1768/92, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 1 "zdravie" podnadpis "činnosti" 

bodka 1 zarážka 4

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 1 "zdravie" podnadpis "činnosti" 

bodka 2 zarážka 4

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

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

Justification

The importance of research on rheumatic diseases has been underlined by the adoption of  a 
written declaration on 13.10.05 n° 389 (procedure under Rule 116 of its Rules of procedure). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 1 "zdravie" podnadpis "činnosti" 

bodka 3 zarážka 3

– Zvýšená prevencia chorôb a lepšie 
využívanie liekov. Rozvoj účinnej verejnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zaoberá 
širším spektrom určujúcich zdravotných 
faktorov (napr. stres, strava a faktory 
životného prostredia). Určenie úspešných 
postupov v rôznych oblastiach zdravotnej 
starostlivosti na zlepšenie predpisovania 
liekov a ich užívania pacientmi (vrátane 
bezpečnosti liečiv).

– Zvýšená prevencia chorôb a lepšie 
využívanie liekov. Imunologické, 
toxikologické a epidemiologické štúdie na 
podporu vysokej úrovne preventívnej 
zdravotnej starostlivosti. Výskum 
primeraného využívania existujúcich 
liekov u detí. Rozvoj účinnej verejnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zaoberá 
širším spektrom určujúcich zdravotných 
faktorov (napr. stres, strava a faktory 
životného prostredia). Určenie úspešných 
postupov v rôznych oblastiach zdravotnej 
starostlivosti na zlepšenie predpisovania 
liekov a ich užívania pacientmi (vrátane 
bezpečnosti liečiv).

Justification

Preventive and precautionary healthcare is not only less expensive but also more effective 
and more important for the well being of people.

The need for financial support for research into the appropriate use in children of established 
medicines has been highlighted by the Parliament as part of the proposed Regulation on 
Paediatric Medicines.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 2 "potraviny, poľnohospodárstvo a 

biotechnológia" podnadpis "činnosti" bodka 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. 

Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov 
a vodného prostredia: umožňovanie 
výskumu vrátane technológií, ktoré majú 
v názve koncovku „-omika“, napr. 
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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 
organického hospodárenia, programov 
kvalitnej produkcie a dôsledkov GMO, 
trvalo udržateľné, konkurencieschopné 
a multifunkčné poľnohospodárstvo 
a lesníctvo, rozvoj vidieka, zdravie zvierat, 
ich chov a produkcia, zdravie rastlín, trvalo 
udržateľné rybné hospodárstvo a 
akvakultúra, infekčné choroby zvierat 
vrátane zoonóz, bezpečná likvidácia 
odpadu živočíšneho pôvodu, uchovávanie, 
riadenie a využívanie živých vodných 
zdrojov, rozvíjanie nástrojov, ktoré 
potrebujú tvorcovia politiky a iné 
zainteresované strany v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
(krajina, postupy správy krajiny atď.)

genomiky, proteomiky, metabolomiky, ako 
aj systémovej biológie a konvergenčných 
technológií pre mikroorganizmy, rastliny 
a zvieratá, vrátane ochrany a trvalo 
udržateľného využívania ich biodiverzity, 
lepšie poľnohospodárske plodiny a postupy 
pestovania, vrátane organického 
hospodárenia, programov kvalitnej 
produkcie a dôsledkov GMO, trvalo 
udržateľné, konkurencieschopné 
a multifunkčné poľnohospodárstvo 
a lesníctvo, integrovaný rozvoj vidieka, 
vrátane aspektov účasti občianskej 
spoločnosti na plánovaní a rozhodovaní; 
blaho zvierat, ich chov a produkcia, 
alternatívne stratégie testovania a metódy 
iné ako testovanie na zvieratách, zdravie 
rastlín, trvalo udržateľné rybné 
hospodárstvo a akvakultúra, infekčné 
choroby zvierat vrátane zoonóz, bezpečná 
likvidácia odpadu živočíšneho pôvodu, 
uchovávanie, riadenie a využívanie živých 
vodných zdrojov, rozvíjanie nástrojov, 
ktoré potrebujú tvorcovia politiky a iné 
zainteresované strany v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
(krajina, postupy správy krajiny atď.)

Justification

Sustainability of food production and resource management shall be the main focus of this 
activity. 

In accordance with the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of 
Animals, Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth 
Community Environment Action Programme, and the objective of the proposed EU chemicals 
Regulation to promote non-animal testing, the development and validation of alternative 
testing strategies and in particular non-animal test methods should be included among the 
activities in relation to environment and health.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 2 "potraviny, poľnohospodárstvo a 

biotechnológia" podnadpis "činnosti" bodka 2

„Od stola až do poľnohospodárskeho 
podniku“: potraviny, zdravie a životné 
podmienky: Spotrebiteľské, spoločenské, 

„Od stola až do poľnohospodárskeho 
podniku“: potraviny, zdravie a životné 
podmienky: Spotrebiteľské, spoločenské, 
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priemyselné a zdravotnej 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.

priemyselné a zdravotnej aspekty potravín 
a krmív vrátane behaviorálnych 
a kognitívnych vied, výživa, choroby 
a poruchy súvisiace so stravou vrátane 
obezity a alergií, prínosy niektorých 
potravín a diét; zlepšená chemická a 
biologická kvalita a bezpečnosť potravín, 
nápojov a krmív, integrita a udržateľnosť
(a kontrola) potravinového reťazca, vplyv 
životného prostredia na 
potraviny/potravinové reťazce a vplyv 
potravín/potravinových reťazcov, celková 
koncepcia potravinového reťazca (vrátane 
plodov mora), vysledovateľnosť pôvodu 
produktu..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 3 "informačné a komunikačné 

technológie" podnadpis "odôvodnenie" odsek 1

Informačné a komunikačné technológie sú 
rozhodujúce pre budúcnosť Európy a sú 
základným kameňom uskutočňovania 
lisabonskej agendy. Polovica výrobných 
ziskov v našich hospodárstvach sa dá 
pripísať vplyvu informačných 
a telekomunikačných technológií na 
výrobu, služby a obchodné postupy. 
Informačné a komunikačné technológie sú 
hlavným hnacím motorom inovácií 
a kreativity a najviac prispievajú 
k zvládaniu zmeny hodnotových reťazcov 
v sektoroch priemyslu a služieb. 
Informačné a komunikačné technológie 
podstatne prispievajú k uspokojovaniu 
rastúceho dopytu po zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti a k modernizácií služieb 
v oblastiach verejného záujmu, ktorými sú 
napr. vzdelávanie, výučba, bezpečnosť, 
energetika, doprava a životné prostredie. 
Okrem toho informačné a komunikačné 
technológie prispievajú k pokroku 
v ostatných oblastiach vedy a techniky, 
keďže vďaka nim vedci skúmajú, 
spolupracujú a inovujú novými spôsobmi.

Informačné a komunikačné technológie sú 
rozhodujúce pre budúcnosť Európy a sú 
základným kameňom uskutočňovania 
lisabonskej agendy. Polovica výrobných 
ziskov v našich hospodárstvach sa dá 
pripísať vplyvu informačných 
a telekomunikačných technológií na 
výrobu, služby a obchodné postupy. 
Informačné a komunikačné technológie sú 
hlavným hnacím motorom inovácií 
a kreativity a najviac prispievajú 
k zvládaniu zmeny hodnotových reťazcov 
v sektoroch priemyslu a služieb. 
Informačné a komunikačné technológie 
by mali podporovať dostupnosť a 
transparentnosť správy a procesov 
rozvoja politík. Informačné a komunikačné 
technológie podstatne prispievajú 
k uspokojovaniu rastúceho dopytu po 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti 
a k modernizácií služieb v oblastiach 
verejného záujmu, ktorými sú 
napr. vzdelávanie, výučba, bezpečnosť, 
energetika, doprava a životné prostredie. 
Okrem toho informačné a komunikačné 
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technológie prispievajú k pokroku 
v ostatných oblastiach vedy a techniky, 
keďže vďaka nim vedci skúmajú, 
spolupracujú a inovujú novými spôsobmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 3 "informačné a komunikačné 

technológie" podnadpis "odôvodnenie" odsek 2a (nový)

Výskumná činnosť v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií preukazuje svoju užitočnosť 
ako zdroj inovácie a zlepšujúcej sa 
spolupráce. Bolo by vhodné preskúmať, či 
by tento model spolupráce a inovácie 
mohol byť užitočný aj pre iné činnosti 
rámcového programu.

Justification

As applied to software, the open source development model is based on community 
collaboration with widespread dissemination, access and ability to reuse the results with 
minimal restrictions  This development model encourages examination, peer review, reuse, 
customisation and improvement of the software developed and released in an open source 
community. Open source development is a major vector for innovation in the ICT sector, 
contributing both to technological advancement and increased competition. European 
enterprises both large and small, universities and individual developers are among the 
world’s primary contributors to open source software development.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 3 "informačné a komunikačné 

technológie" podnadpis "odôvodnenie" odsek 4

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

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

mobilné komunikácie, elektronické médiá, 
fotonika, robotika a softvér, služby a 
technológie typu Grid.

Justification

The European Technology Platform on Photonics should not be disregarded.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 3 "informačné a komunikačné 

technológie" podnadpis "činnosti" bodka 3 zarážka 1 podzarážka 5

– v oblasti štátnej moci: účinnosť, 
otvorenosť a zodpovednosť za verejnú 
správu na svetovej úrovni a prepojenie na 
občanov a obchodné spoločnosti, podpora 
demokracie.

– v oblasti vlády a správy miest; účinnosť, 
otvorenosť a zodpovednosť za verejnú 
správu na svetovej úrovni a prepojenie na 
občanov a obchodné spoločnosti, podpora 
demokracie.

Justification

Research and demonstration projects are needed to determine what policies and strategies 
are most practical and effective for cities to play their role in stimulating ICT use and to 
facilitate stronger local contribution to the modernisation of the services provided for 
European citizens and businesses and in public interest domains such as education, learning, 
security.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 3 "informačné a komunikačné 

technológie" podnadpis "činnosti" bodka 3 zarážka 1 podzarážka 5a (nová)

–  pre bezpečnosť po usmerneniach 
uvedených v téme „Bezpečnosť a vesmír“

Justification

The list would not look complete without reference to Security, although this theme is covered 
in another section of the Framework Programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 3 "informačné a komunikačné 

technológie" podnadpis "činnosti" bodka 3 zarážka 4

– Informačné a komunikačné technológie 
na podporu dôvery: správa identity, 

– Informačné a komunikačné technológie 
na podporu dôvery: správa identity, 
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autentifikácia a autorizácia, technológie na 
lepšiu ochranu súkromia, správa práv 
a majetku, ochrana proti ohrozeniu 
z internetu.

autentifikácia a autorizácia, technológie na 
lepšiu ochranu súkromia, správa práv 
a majetku, ochrana proti ohrozeniu 
z internetu; monitorovanie problémov, 
ktoré sú kritické pre bezpečnosť/ochranu 
súkromia.

Justification

Privacy risks to be overlooked unless a specific committee is created in order to secure it 
along the way; the JRC is the EU body that looks entitled to take the initiative of a committee 
as it covered the Security/Privacy issue extensively over the past years.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 4 "nanoveda, nanotechnológie, 

materiály a nové výrobné technológie" podnadpis "odôvodnenie" odsek 3

Európske technologické platformy 
v oblastiach, ako sú napr. nanoelektronika, 
výroba, oceliarsky priemysel, chemický 
priemysel, dopravný priemysel, 
stavebníctvo, priemyselná bezpečnosť, 
textilný priemysel, drevospracujúci 
a papierenský priemysel, pomáhajú 
ustanovovať spoločné výskumné priority a 
ciele. Okrem týchto priorít podstatných 
z hľadiska priemyslu a ich integrácie do 
sektorových aplikácií sa bude venovať 
pozornosť aj otázkam politiky, regulácie, 
štandardizácie a dosahu, pričom je 
potrebné pružne reagovať na prípadné nové 
politické požiadavky.

Európske technologické platformy 
v oblastiach, ako sú napr. nanoelektronika, 
nanomedicína, fotonika, výroba, 
oceliarsky priemysel, chemický priemysel, 
dopravný priemysel, stavebníctvo, 
priemyselná bezpečnosť, textilný 
priemysel, drevospracujúci a papierenský 
priemysel, pomáhajú ustanovovať spoločné 
výskumné priority a ciele. Okrem týchto 
priorít podstatných z hľadiska priemyslu 
a ich integrácie do sektorových aplikácií sa 
bude venovať pozornosť aj otázkam 
politiky, regulácie, štandardizácie a 
dosahu, pričom je potrebné pružne 
reagovať na prípadné nové politické 
požiadavky.

Justification

The European Technology Platforms on Photonics and NanoMedicine should not be 
disregarded.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 5 "energetika" podnadpis "cieľ"

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo
udržateľnejší systém založený na 

Transformovať súčasný energetický systém  
založený na fosílnych palivách na 
energeticky účinnejšie hospodárstvo 
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rôznorodých zdrojoch energie v súvislosti 
so zlepšenou energetickou výkonnosťou 
s cieľom reagovať na naliehavé otázky 
bezpečnosti dodávok a klimatických zmien 
a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych podnikov pôsobiacich 
v sektore energetiky.

produkujúce menej emisií CO2; takéto
trvalo udržateľné hospodárstvo bude 
založené na rôznorodých zdrojoch energie, 
s osobitným dôrazom na obnoviteľné 
zdroje energie, spolu 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 sektore energetiky.

Justification

FP7 activities should be consistent with the European energy policy aiming at diversification 
of primary energy sources, improvement of energy efficiency and reduction of anthropogenic 
CO2 emission. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 5 "energetika" podnadpis 

"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 

Radikálna premena energetického systému 
na trvalo udržateľný systém inteligentnej 
energie 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 
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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.

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.

Justification

FP7 activities should be consistent with the European energy policy aiming at diversification 
of primary energy sources, improvement of energy efficiency and reduction of anthropogenic 
CO2 emission. This is normally referred as an intelligent energy system. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 5 "energetika" podnadpis "činnosti" 

bodka 7 odsek 1

Zvýšenie výkonnosti, bezpečnosti 
a spoľahlivosti európskych systémov a sietí 
na výrobu elektrickej energie a plynu, 
napr. transformáciou súčasných 
elektrických sietí na interaktívne 
(zákazníci/prevádzkovatelia) siete služieb 
a odstránenie prekážok veľkoplošného 
zavádzania a účinnej integrácie 
decentralizovaných a obnoviteľných 
zdrojov energie.

Zvýšenie výkonnosti, bezpečnosti 
a spoľahlivosti európskych systémov a sietí 
na výrobu elektrickej energie a plynu, 
napr. transformáciou súčasných 
elektrických sietí na interaktívne 
(zákazníci/prevádzkovatelia) siete služieb 
a, prostredníctvom vývoja možností na 
uskladnenie energie, odstránenie prekážok 
veľkoplošného zavádzania a účinnej 
integrácie decentralizovaných 
a obnoviteľných zdrojov energie.

Justification

The development of storage options for electricity is important, particularly for electricity 
generated from wind power. Hydrogen and fuels cells are, among others, a storage options.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 6 "životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien)" podnadpis "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 

Výskum na úrovni EÚ je nevyhnutný z 
dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov, 
napr. Rámcového dohovoru OSN o zmene 
klímy (UNFCCC) a jeho Kjótskeho 
protokolu, Dohovoru OSN o biologickej 
diverzite, cieľov Svetového summitu o 
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iniciatívy EÚ v oblasti vody a 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 a zo smerníc ako 
napr. rámcová smernica o vode.

trvalo udržateľnom rozvoji 2002, vrátane 
iniciatívy EÚ v oblasti vody a 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, stratégia 
Spoločenstva o ortuti a zo smerníc ako 
napr. rámcová smernica o vode. 

Justification

The UN Framework Convention on Climate Change dealing with the post-Kyoto measures 
cannot be disregarded.

Community Strategy on Mercury is also relevant for the Environmental Action Plan.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 6 "životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien)" podnadpis "odôvodnenie" odsek 3

EÚ potrebuje posilniť svoje postavenie na 
svetových trhoch s environmentálnymi 
technológiami. Tieto technológie 
prispievajú k nachádzaniu 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 
platfomy 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 a k nachádzaniu 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 
platfomy 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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 6 "životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien) podnadpis "činnosti" bodka 1 zarážka 1

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

- Tlak na životné prostredie a podnebie: 
fungovanie systémov podnebia a Zeme, 
opatrenia určené na prispôsobenie 
a zmiernenie, znečisťovania a na  
prevenciu znečisťovania ovzdušia, pôdy 
a vody, zmeny zloženia atmosféry 
a kolobeh vody, interakcie medzi 
podnebím, povrchom súše a oceánom 
a dosahom na biodiverzitu a ekosystémy, 
vrátane vplyvu zvyšujúcej sa hladiny mora 
na cenné pobrežné zóny a pobrežné mestá. 

Justification

The amendment would enable the Framework Programme to encompass proposals to tackle 
the fossil-energy based pollution problems both at source and, any which escapes into the 
environment be it through man-made or natural causes.

The sea level rise (SLR) is undoubtedly a visible effect of global changes and adaptation and 
mitigation measures are already being adopted to preserve cities and coastal areas. The 
combined impacts of both SLR and mitigation measures should be properly considered in all 
its aspects 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 6 "životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien)" podnadpis "činnosti" bodka 2 zarážka 1

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

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

Justification

Lagoons are peculiar transitional environments of primary ecologic importance and they are 
very sensible to global changes. They act often as buffer zones between land and sea, 
freshwater/saltwater, and they are threatened by sea level rise (SLR) and other global 
changes effects. Especially in Europe, lagoons are largely exploited since centuries by human 
activities and therefore present social, cultural heritage concerns to be included in their 
sustainable management.

Research on the preservation of landscape and sustainable management of historic resources, 
cultural heritage and tourism should be continued in the FP7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 6 "životné prostredie (vrátane 

klimatických zmien)" podnadpis "činnosti" bodka 2 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 morského prostredia: dosah 
ľudskej činnosti na morské prostredie a 
jeho zdroje, znečisťovanie a eutrofizácia 
regionálnych morských vôd, lagún a 
pobrežných oblastí, hlbokomorské 
ekosystémy, hodnotenia trendov morskej 
biodiverzity, procesov súvisiacich s 
ekosystémami a morských prúdov, 
geológia morského dna.

Justification

Lagoons are peculiar transitional environments of primary ecologic importance and they are 
very sensible to global changes. They act often as buffer zones between land and sea, 
freshwater/saltwater, and they are threaten by SLR and other global changes effects. 
Especially in Europe, lagoons are largely exploited since centuries by human activities and 
therefore present social, cultural heritage concerns to be included in their sustainable 
management.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 7 "doprava (vrátane vzdušnej 

dopravy)" podnadpis "odôvodnenie" odsek 3

Plány výskumu vypracované európskymi 
technologickými platformami podporujú 
nový pohľad na dopravné systémy, ktorý 

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

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

Justification

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this 
priority theme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 7 "doprava (vrátane vzdušnej 

dopravy)" podnadpis "činnosti" bodka 2 zarážka 1

– Ekologickejšia pozemná doprava: 
zníženie znečisťovania životného 
prostredia a hlučnosti, rozvoj čistých 
a účinných motorov, vrátane hybridných 
technológií a využívania alternatívnych 
palív v dopravných aplikáciách, stratégie 
likvidácie dopravných prostriedkov 

– Ekologickejšia pozemná doprava:
zníženie znečisťovania životného 
prostredia a hlučnosti, rozvoj čistých 
a účinných motorov vrátane hybridných 
technológií a využívania alternatívnych 
palív v dopravných aplikáciách, najmä 
hydrogénových a palivových buniek,
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a plavidiel. stratégie likvidácie dopravných 
prostriedkov a plavidiel.

Justification

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this 
priority theme.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 7 "doprava (vrátane vzdušnej 

dopravy)" podnadpis "činnosti" bodka 2 zarážka 3

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

– Zabezpečovanie trvalo udržateľnej 
mestskej mobility: inovatívne organizačné 
schémy a neznečisťujúce dopravné 
prostriedky, takisto založené na 
hydrogénových a palivových bunkách, 
dokonalejšie a inovatívne riešenia na 
dopravných vozidlách a v infraštruktúre, 
čím sa zlepší dostupnosť k nim pre 
postihnuté osoby, nové spôsoby hromadnej 
dopravy a racionalizácia osobnej dopravy, 
komunikačná infraštruktúra, integrované 
plánovanie mestskej výstavby a dopravy.

Justification

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

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this priority 
theme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 7 "doprava (vrátane vzdušnej 

dopravy)" podnadpis "činnosti" bodka 3

• Podpora Európskeho globálneho 
satelitného navigačného systému (Galileo): 
presná služby navigácie a načasovania 
určené pre rôzne sektory, účinné 
využívanie satelitnej navigácie a podpora 

• Podpora Európskeho globálneho 
satelitného navigačného systému (Galileo):
presná služby navigácie a načasovania 
určené pre rôzne sektory, účinné 
využívanie satelitnej navigácie a podpora 



PR\571052SK.doc PE 360.033v01-0037/73 PR\571052SK.doc

SK

stanovenia druhej generácie technológií. stanovenia druhej generácie technológií.
Zlepšenie konvergencie medzi systémom 
Galileo a všetkými ostatnými existujúcimi 
dopravnými systémami.

Justification

It is necessary to emphasize the need for Galileo to join the existing trend towards a 
“quadruple” concept including voice, data, video, mobile communications, thus enhancing 
the general principle of ubiquity, encompassing transportation and communication systems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 8 "socioekonómia a spoločenské 

vedy" podnadpis "odôvodnenie" odsek 3

Činnosti, ktoré sa majú podporovať, sú 
uvedené nižšie a očakáva sa, že 
významnou mierou prispejú k zlepšeniu 
formulácie, realizácie, dosahu a hodnotenia 
politiky v rôznych oblastiach, ku ktorým 
patria napr. politika v oblasti hospodárstva, 
sociálnych vecí, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, podnikania, medzinárodného 
obchodu, spotrebiteľov, zahraničných 
vzťahov, spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí a úradných štatistík. Okrem toho 
sa získajú príležitosti na riešenie nových 
socioekonomických otázok, ako aj na 
výskum týkajúci sa nových alebo 
nepredvídaných politických požiadaviek.

Činnosti, ktoré sa majú podporovať, sú 
uvedené nižšie a očakáva sa, že 
významnou mierou prispejú k zlepšeniu 
formulácie, realizácie, dosahu a hodnotenia 
politiky v rôznych oblastiach, ku ktorým 
patria napr. politika v oblasti hospodárstva, 
sociálnych vecí, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, kultúrneho dedičstva, 
podnikania, medzinárodného obchodu, 
spotrebiteľov, zahraničných vzťahov, 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí 
a úradných štatistík Neziskové organizácie 
občianskej spoločnosti budú zahrnuté do 
výskumných činností a činností 
technického rozvoja. Okrem toho sa 
získajú príležitosti na riešenie nových 
socioekonomických otázok, ako aj na 
výskum týkajúci sa nových alebo 
nepredvídaných politických požiadaviek.

Justification

Research on the cultural heritage should be continued in the FP7. 

Cultural heritage should go together with education and social issues. The inclusion of the 
CSO in research and technological development activities will improve public awareness on 
scientific and research issues and will promote achieving the goals under "Capacities" 
programme of 7FP.  Regarding this, a horizontal cooperation with society should be 
performed in order to fulfil the idea behind "Science in society"
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 8 "socioekonómia a spoločenské 

vedy" podnadpis "činnosti" bodka 1

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

• Rast, zamestnanosť 
a konkurencieschopnosť vo vedomostnej 
spoločnosti: rozvoj a integrácia výskumu 
otázok týkajúcich sa rastu, zamestnanosti 
a konkurencieschopnosti, od inovácií, 
vzdelávania vrátane celoživotného 
vzdelávania a úlohy vedeckých a iných 
vedomostí až po vnútroštátne 
inštitucionálne rámcové podmienky,
ústredné miesto vedomostí a nehmotných 
tovarov pri vytváraní hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho bohatstva a 
na prospech spoločnosti a životného 
prostredia. 

Justification

Central role should be given to knowledge for achieving Lisbon goals in creating knowledge-
based economy and thus ensuring competitiveness and growth in Europe.  This will promote 
also environmental, social and cultural well-being. 

In regard to the R&D and Social-economic sciences and Humanities, knowledge and 
immaterial goods can promote research activities and development, particularly in respect to 
making science more popular for young researchers and raising the awareness on the main 
research challenges in Europe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 8 "socioekonómia a spoločenské 

vedy" podnadpis "činnosti" bodka 3

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

• Hlavné trendy v spoločnosti a ich 
dôsledky: napr. demografické zmeny 
vrátane starnutia populácie a migrácie, 
životných štýlov, práce, rodiny, otázok 
pohlavia, zdravia a kvality života; situácie 
a kvality života postihnutých osôb,
mestských oblastí ako zložitých 
ekosystémov, mestskej súťaže, verejného 
a súkromného sektora vo vývoji 
plánovania miest a mestských oblastí, 
rastúcich rozdielov, kriminality, úlohy 
obchodu v spoločnosti a rôznorodosti 
populácie, kultúrne interakcie a otázky 
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súvisiace s ochranou základných práv 
a bojom proti rasizmu a netolerancii.

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 8 "socioekonómia a spoločenské 

vedy" podnadpis "činnosti" bodka 5

• Občania v Európskej únii: v rámci 
budúceho vývoja EÚ riešenie otázok 
vzniku pocitu spoluzodpovednosti za 
demokraciu a aktívna účasť ľudí v Európe, 
účinné a demokratické riadenie štátu 
vrátane riadenia hospodárstva, ako aj 
budovanie vzájomného porozumenia a úcty 
k európskej rozmanitosti a k tomu, čo nás 
spája v oblasti kultúry, inštitúcií, dejín, 
jazyka a hodnôt.

• Občania v Európskej únii: v rámci 
budúceho vývoja EÚ riešenie otázok 
vzniku pocitu spoluzodpovednosti za 
demokraciu a aktívna účasť ľudí v Európe, 
neustále budovanie občianskej spoločnosti 
v rozšírenej Európe, účinné 
a demokratické riadenie štátu vrátane 
riadenia hospodárstva, ako aj budovanie 
vzájomného porozumenia a úcty k 
európskej rozmanitosti a k tomu, čo nás 
spája v oblasti kultúry, inštitúcií, dejín, 
jazyka a hodnôt. 

Justification

Research on the building of the civil society should be continued in the FP7. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 8 "socioekonómia a spoločenské 

vedy" podnadpis "činnosti" bodka 7a (nová)

• Rozširovanie Európskej únie: výskum 
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zameraný na problémy rozširovania EÚ 
vrátane hospodárskej transformácie, 
delokalizácie priemyslu, demografických 
zmien, migrácie, demokratického vývoja, 
rozvoja samosprávy, kultúrneho dedičstva.

Justification

Numerous, large-scale changes, not yet completed and still inadequately known. 

Research on the enlargement of European Union should be continued in the FP7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 9 "bezpečnosť a vesmír" nadpis a 

podnadpis "cieľ" odsek 1

9. Bezpečnosť a vesmír 9. Bezpečnosť
Cieľ Cieľ

Rozvíjať technológie a vedomosti pre 
budovanie kapacít potrebných na 
zabezpečovanie bezpečnosti občanov napr. 
pred hrozbou terorizmu a zločinu a zároveň 
dodržiavať základné ľudské práva, 
zabezpečovať optimálne a zosúladené 
využívanie dostupných technológie 
v prospech európskej bezpečnosti a 
stimulovať spoluprácu poskytovateľov a 
užívateľov bezpečnostných riešení.

Rozvíjať technológie a vedomosti pre 
budovanie kapacít potrebných na 
zabezpečovanie bezpečnosti občanov napr. 
pred hrozbou terorizmu a zločinu a zároveň 
dodržiavať základné ľudské práva, 
zabezpečovať optimálne a zosúladené 
využívanie dostupných technológie 
v prospech európskej bezpečnosti a 
stimulovať spoluprácu poskytovateľov a 
užívateľov bezpečnostných riešení.

Podpora európskeho vesmírneho
programu, ktorý sa sústredí na aplikácie 
ako napr. GMES, ktoré predstavujú 
výhody pre občanov 
a konkurencieschopnosť vesmírneho 
priemyslu. To prispeje k rozvoju európskej 
vesmírnej politiky a doplní úsilie 
členských štátov a ostatných kľúčových 
zainteresovaných strán vrátane Európskej 
vesmírnej agentúry.

vypúšťa sa

(The deleted text will become the text of a new Heading 10. Space)

Justification

The deleted text will become the text of a new Heading 10. Space. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 9.1 "bezpečnosť" názov

9.1 Bezpečnosť vypúšťa sa

Justification

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 9.2. "vesmír"

9.2 Vesmír 10. Vesmír

Cieľ
Podpora európskeho vesmírneho 
programu zameraného na aplikácie, ako 
je GMES (Globálne monitorovanie 
životného prostredia a bezpečnosť), ktoré 
sú užitočné pre občanov a konkurencie 
schopnosť európskeho vesmírneho 
priemyslu. Toto prispeje k rozvoju 
európskej vesmírnej politiky, pričom 
členské štáty a ďalší kľúčoví hráči 
vrátane Európskej vesmírnej agentúry 
budú úsilie dopĺňať.

(The text of the new Heading 10. Space correspond to the deleted text in Heading 9.)

Justification

The text of the new Heading 10. Space correspond to the deleted text in Heading 9. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha I kapitola I "spolupráca" podnadpis "témy" bod 9.2 "vesmír" podnadpis "činnosti" 

bodka 1 zarážka 3a (nová)

– Rozvoj vesmírnych systémov na 
predchádzanie rizikám a rizikový 
manažment a všetky druhy 
nebezpečenstva, čím sa posilní 
konvergencia so systémami, ktoré 
nesúvisia s vesmírom.
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Justification

This amendment underlines the one introduced above for Galileo’s convergence and stresses 
the need to focus on risks, civil protection when considering space-based services.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha I kapitola II "myšlienky" II podnadpis "odôvodnenie" odsek 3

Kľúčovou súčasťou Európskeho 
výskumného priestoru, slúžiacej ako 
doplnok k iným činnostiam na úrovni EÚ 
a jednotlivých členských štátov, je 
mechanizmus celoeurópskeho 
konkurenčného financovania hraničného 
výskumu uskutočňovaného jednotlivými 
výskumnými skupinami. Vďaka tomuto 
mechanizmu sa posilní dynamika 
a príťažlivosť Európy, či už z hľadiska 
uznania zo strany najvýznamnejších 
výskumníkov Európy a tretích krajín, ako 
aj z hľadiska priemyselných investícií.

Kľúčovou súčasťou Európskeho 
výskumného priestoru, slúžiacej ako 
doplnok k iným činnostiam na úrovni EÚ 
a jednotlivých členských štátov, je 
štruktúra celoeurópskeho konkurenčného 
financovania hraničného výskumu 
uskutočňovaného jednotlivými 
výskumnými skupinami. Vďaka tomuto 
mechanizmu sa posilní dynamika 
a príťažlivosť Európy, či už z hľadiska 
uznania zo strany najvýznamnejších 
výskumníkov Európy a tretích krajín, ako 
aj z hľadiska priemyselných investícií.

Justification

In order to avoid any misunderstanding about the fact that the ERC must operate as an 
autonomous body better referring to it as a "structure" which should be legally independent 
and established according to Article 171 of the EC Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha I kapitola II "myšlienky" podnadpis "odôvodnenie" odsek 3a (nový)

Vzájomné pôsobenie Európskej rady pre 
výskum s výskumom na báze spolupráce, 
sietí Európskeho výskumného priestoru 
a národných programov sa bude 
vysvetľovať v pravidlách účasti, aby sa 
tak odstránilo dvojité financovanie 
výskumu na európskej a národnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha I kapitola II "myšlienky" podnadpis "činnosti" odsek 2

Činnosti EÚ v rámci výskumu na 
hraniciach súčasného poznania vykoná 

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

Európsky výbor pre výskum (European 
Research Council, ERC), právne nezávislý 
útvar vytvorený podľa článku 171 zmluvy.
Bude sa skladať z vedeckého výboru 
a správnej rady. Riadenie ECR budú 
vykonávať zamestnanci prijatí na tento 
účel na základe náboru alebo dočasne 
vyslaní z inštitúcií EÚ a bude obsahovať 
iba skutočné administratívne potreby.

Justification

The Expert Group on the European Research Council, chaired by Mr Federico Mayor, 
clearly stated in its report that "the ERC must operate as an autonomous body with its basic 
expertise derived from the international research community. It is both advantageous and 
necessary to exploit the capacity for self-government of the research community. This will be 
essential if the ERC is to obtain trust and credibility within the research community and with 
society at large". The European Parliament fully supports this recommendation and strongly 
believes that such autonomy can be achieved only if both the scientific decisions and the 
management are truly independent from the European Commission, Council and Parliament. 
Thus the ERC should be established according to Article 171 of the EC Treaty.

The ERC will be governed by an administrative board and a scientific council, made up of 
high-level scientists; a worldwide network of peer reviewers should be set up for the 
evaluation of proposals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha I kapitola II "myšlienky" podnadpis "činnosti" odsek 3

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

Vedecký výbor tvoria najvyšší 
predstavitelia európskej vedeckej obce 
konajúci samostatne a nezávisle od 
politických alebo iných záujmov.  Jeho 
členov vyberá vedecká obec na základe 
všeobecných kritérií určených európskym 
zákonodarcom, v rámci 
spolurozhodovacieho procesu, a formálne 
vymenúva správna rada. Členovia 
vedeckého výboru budú vykonávať 
funkciu počas obdobia limitovaného na 
päť rokov, s možnosťou jednorazového 
obnovenia mandátu na najviac päť rokov 
na rotačnom systéme, ktorý zabezpečí 
kontinuitu činnosti Vedeckého výboru.
Vedecký výbor okrem iného je plne 
zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa 
druhu výskumu, ktorý sa má finančne 
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podporiť, a zároveň z vedeckého hľadiska 
ručí za kvalitu činnosti. Medzi jeho úlohy 
patrí predovšetkým vývoj ročného 
pracovného programu, realizácia postupu 
vzájomného profesionálneho preskúmania 
návrhov, ako aj vedecké monitorovanie 
a kontrola kvality realizácie programu. 

Justification

The scientific council will be composed of high level scientists, independently chosen by the 
scientific community and will be in charge for a limited period of five years, renewable once 
for a maximum of five years . In the process of selection general rules will be followed which 
will be set by the European Council and Parliament, after a proposal from the Commission, 
under co-decision procedure. Since the administrative board will bear legal responsibility of 
all ERC actions, it will also formally appoint the members of the scientific council. 

In order to guarantee the continuity of the scientific council's work, which would be lost in 
case all members decayed at the same time, a rotating system will be adopted in renewing its 
members.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Príloha I kapitola II "myšlienky" podnadpis "činnosti" odsek 4

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

Správna rada preberá právnu 
zodpovednosť za činnosť ERC. Ako sa 
uvádza v ročnom pracovnom programe, 
bude zodpovedať za všetky 
administratívne a finančné aspekty 
uplatňovania a realizácie programu. 
V rámci svojej činnosti uskutoční najmä 
vzájomné profesionálne preskúmanie 
návrhov a výberový proces podľa zásad 
stanovených vedeckým výborom 
a zabezpečí finančné riadenie grantov 
a jeho príslušné vedecké opodstatnenie. 

Justification

Beside the scientific council, which will be fully responsible for all the scientific decisions, 
the ERC will be governed by an administrative board, which will bear legal responsibility for 
all ERC actions, and will organise and cover all administrative and financial aspects of 
implementation and execution of the programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
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Príloha I kapitola II "myšlienky" podnadpis "činnosti" odsek 5

S cieľom posúdiť dosiahnutý pokrok a 
prispôsobiť a skvalitniť postupy vzhľadom 
na nadobudnuté skúsenosti sa v 
primeraných časových úsekoch preskúma a 
prehodnotí realizáciu a riadenie uvedenej 
činnosti.

S cieľom posúdiť dosiahnutý pokrok a 
prispôsobiť a skvalitniť postupy vzhľadom 
na nadobudnuté skúsenosti dorozorná rada
v primeraných časových úsekoch preskúma 
a prehodnotí realizáciu a riadenie ERC.

Justification

The ERC activities, especially as far as funding procedures are concerned, will be 
periodically monitored by a Board of Trustees, where the European Parliament, Council and 
Commission will be represented. This periodic review will be very helpful if the ERC is to 
obtain trust and credibility within the research community as well as the civil society.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Príloha I kapitola II "myšlienky" podnadpis "činnosti" odsek 6

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

Európska komisia počas prechodného 
obdobia, ktoré bude trvať najviac dva 
roky, prevezme na seba úlohu správnej 
rady, pričom Vedeckému výboru zaručí
úplnú nezávislosť. Európska komisia 
súčasne prevezme všetky nevyhnutné 
iniciatívy v rámci spolurozhodovacieho 
postupu, na implementovanie Európskeho 
výboru pre výskum ako právne 
nezávislého útvaru podľa článku 171 
zmluvy. Táto organizácia určí svoje 
konečné postupy v rámci vlastnej 
kompetencie a svoju činnosť začne 
najneskôr 1. januára 2009.

Justification

In order to allow a quick start of the ERC, during a short transient phase the European 
Commission will act likewise the administrative board. This phase will last not more than two 
years, during which the Commission will submit to Parliament and Council a proposal on the 
actual implementation of the ERC as an independent structure based on Article 171 of the 
Treaty. As already stated, this structure will be governed by an administrative board and a 
scientific council and will be operational by 1st January 2009 at latest. Once established, the 
ERC must work according to its own decisions, which implies that it will define its final 
procedures under its own authority.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Príloha I kapitola III "ľudia" podnadpis "odôvodnenie" odsek 1a (nový)

Zavedú sa konkrétne opatrenia na 
stimuláciu mladých výskumných 
pracovníkov a na podporu počiatočných 
fáz vedeckej kariéry, ako aj opatrenia na 
obmedzenie odlivu mozgov, ako sú granty 
na opätovnú integráciu.

Justification

Special attention and clear actions are necessary not only in view of the expected dramatic 
demographic shortage of researchers of European origin but also in creating attractive, 
competitive conditions for young scientists from around the world.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Príloha I kapitola III "ľudia" podnadpis "odôvodnenie" odsek 2

Základnou súčasťou Európskeho 
výskumného priestoru potrebnou na 
skvalitnenie zázemia a výkonnosti 
európskeho výskumu je nadnárodná 
a medzisektorová mobilita, vrátane 
podpory priemyselnej účasti a vytvárania 
pracovných miest v oblasti európskeho 
praktického a akademického výskumu.

Základnou súčasťou Európskeho 
výskumného priestoru potrebnou na 
skvalitnenie zázemia a výkonnosti 
európskeho výskumu je nadnárodná 
a medzisektorová mobilita, vrátane 
podpory priemyselnej účasti a vytvárania 
pracovných miest v oblasti európskeho 
praktického a akademického výskumu. 
Program Ľudia bude úzko koordinovaný s 
programami vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako aj s ostatnými časťami 
rámcového programu.

Justification

Research training is the element of Networks of Excellence, Programme “People” and some 
education Programmes. Coordination and common actions will be beneficial for the efficient 
use of researchers' mobility. Visible link must be introduced to the Education and Training 
Programmes to assure the  continuous development of scientific career of young people.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Príloha I kapitola III "ľudia" podnadpis "činnosti" bodka 1 odsek 2

Realizácia sa uskutoční prostredníctvom 
sietí „Marie Curie“ s hlavným cieľom 
zabezpečiť kontinuitu medzi úvodným 

Realizácia sa uskutoční prostredníctvom 
sietí „Marie Curie“ s hlavným cieľom 
zabezpečiť kontinuitu medzi úvodným 
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odborným vzdelávaním a ďalším 
profesionálny vývojom výskumných 
pracovníkov a posilniť ju na celoeurópskej 
úrovni. V rámci integrovaných školiacich 
programov budú členovia nadnárodných 
sietí uplatňovať svoje doplnkové 
právomoci. Podporný personál budú tvoriť 
začínajúci výskumní pracovníci. Na 
organizácii akcií spojených so školením sa 
môžu podieľať aj výskumníci, ktorí nie sú 
členmi siete, pričom za odovzdávanie 
vedomostí a dohľad budú zodpovedať 
vedúci výskumní pracovníci a/alebo vedúci 
pracovníci z oblasti priemyslu.

odborným vzdelávaním a ďalším 
profesionálny vývojom výskumných 
pracovníkov a posilniť ju na celoeurópskej 
úrovni. Na základe systému Erasmus sa
zavedú partnerské siete, predpokladajúce 
užšiu spoluprácu niekoľkých partnerov.
V rámci integrovaných školiacich 
programov budú členovia nadnárodných 
sietí uplatňovať svoje doplnkové 
právomoci. Na organizácii akcií spojených 
so školením sa môžu podieľať aj 
výskumníci, ktorí nie sú členmi siete, 
pričom za odovzdávanie vedomostí a 
dohľad budú zodpovedať vedúci výskumní 
pracovníci a/alebo vedúci pracovníci 
z oblasti priemyslu. Granty na opätovnú 
integráciu  mladým výskumným 
pracovníkom sa budú poskytovať po 
skončení ich počiatočného prípravného 
obdobia. Okrem toho sa zavedie stály 
mechanizmus horizontálnej koordinácie 
medzi 7. rámcovým programom Ľudia a 
programom vyššieho vzdelávania 
Erasmus.

Justification

Twinning networks will enhance young researchers mobility between a few centres 
specialised in the same area and strengthen links between their staff. They will provide 
opportunity for young researchers to stay in a mother institution and to be trained abroad.

Making FP7 more friendly for young researchers requires that scheme of reintegration is the 
same for all researchers.

It is necessary to fully realise the education and research integration as a part of the 
knowledge triangle. For instance, in view of the fact that the higher education and research 
sectors may overlap (the doctoral studies being a part of one or the other), it will be 
necessary to closely coordinate actions with the Education and Training Programmes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Príloha I kapitola III "ľudia" podnadpis "činnosti" bodka 2

• Celoživotné vzdelávanie a profesionálny
rast - podpora profesionálneho rastu 
skúsených výskumných pracovníkov. 
S výhľadom rozširovania a nadobúdania
nových poznatkov a schopností alebo 

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

zlepšovať medziodborové a viacodborové 
uplatnenie a/alebo mobilitu medzi 
jednotlivými sektormi sa predpokladá 
podpora: najlepších doktorandských 
študentov, ktorí by sa mohli pridať k 
uznávaným výskumným kolektívom, aby 
mohli pracovať na získaní hodnosti PhD, 
výskumných pracovníkov, ktorí si obzvlášť 
potrebujú rozšíriť poznatky a schopnosti, 
výskumných pracovníkov vracajúcim sa 
k pôsobeniu vo výskume po prestávke 
a výskumných pracovníkov, ktorí sa po 
nadnárodom/medzinárodnom pôsobení 
(re)integrujú s perspektívou dlhodobejšieho 
pôsobenia vo výskumnej pozícii v Európe, 
vrátane krajiny ich pôvodu. Uvedený 
zámer sa uskutoční vo forme 
individuálneho štipendia udeleného priamo 
na úrovni Spoločenstva, ako aj 
prostredníctvom spolufinancovania v rámci 
medzinárodných programov.  Súčasne sa 
zavedie skúšobná fáza spolufinancovania 
národných a regionálnych programov 
mobility.

Justification

The opportunities for the initial training limited only to institutions cooperating under Marie 
Curie Networks. Individual grants could serve for the most talented young researchers.

Danger of unequal treatment if not all the countries/regions have mobility programmes. 
Possible administrative, formal and legal constraints.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Príloha I kapitola III "ľudia" podnadpis "činnosti" bodka 3

• Výmenné priemyselno-akademické 
pracovné stáže a vzájomné partnerstvá: 
Podpora dlhodobejších programov 
spolupráce medzi organizáciami z 
akademického a priemyselného prostredia 
(predovšetkým malých a stredných 
podnikov) sa zameriava na ďalšie 
odovzdávanie vedomostí prostredníctvom 
spoločných výskumných partnerstiev, 
pričom sa v tomto úsilí opiera o skúsených 
výskumných pracovníkov angažovaných 

• Výmenné priemyselno-akademické 
pracovné stáže a vzájomné partnerstvá:
Podpora dlhodobejších programov 
spolupráce medzi organizáciami z 
akademického a priemyselného prostredia 
(predovšetkým malých a stredných 
podnikov) sa zameriava na ďalšie 
odovzdávanie vedomostí prostredníctvom 
spoločných výskumných partnerstiev, 
pričom sa v tomto úsilí opiera o skúsených 
výskumných pracovníkov a mladých 
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v partnerstvách a čerpá z výmenných 
medzisektorových stáží zamestnancov 
a organizovaných akcií.

výskumných pracovníkov angažovaných 
v partnerstvách a čerpá z výmenných 
medzisektorových stáží zamestnancov 
a organizovaných akcií.

Justification

The opportunities of working in the industry environment should be available for young 
researchers too.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Príloha I kapitola III "ľudia" podnadpis "činnosti" bodka 5

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

• Osobitné akcie na podporu vytvárania 
skutočného európskeho pracovného trhu 
v oblasti výskumu na základe 
odstraňovania prekážok mobility 
a zlepšovania profesionálnych vyhliadok 
výskumníkov v Európe. Motivačné 
opatrenia pre verejné inštitúcie, ktoré 
podporujú mobilitu, kvalitu a profil 
svojich výskumných pracovníkov. Okrem 
toho sa budú udeľovať ocenenia s cieľom 
zvýšiť verejné povedomie o akciách Marie 
Curie a ich cieľoch.

Justification

Public institutions promoting the mobility of their researchers deserve some incentives, 
including financial, for further development of action of this type.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Príloha I kapitola III "ľudia" podnadpis "činnosti" posledný odsek (nový)

Činnosti v rámci štrukturálnych a iných 
fondov na posilnenie medziregionálnej 
mobility (vrátane v rámci tej istej 
krajiny)sa budú koordinovať 
s činnosťami obsiahnutými v rámcovom 
programe.

Justification

Interregional mobility is an important element of the in-country and trans-border mobility, 
but few funding schemes enable it.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Príloha I kapitola IV "kapacity" odsek 1 zarážka 6

- horizontálnymi akciami a opatreniami na 
podporu medzinárodnej spolupráce.

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

Justification

The same principle that goes for international co-operation has to be used for cross-border 
and interregional co-operation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Príloha I kapitola IV "kapacity" odsek 2 zarážka 3

- koordinácia výskumných politík vrátane 
iniciatív týkajúcich sa otázok spoločného 
záujmu uskutočňovaných v rámci 
nadnárodnej spolupráce na štátnej, 
prípadne regionálnej úrovni.

- koordinácia výskumných politík vrátane 
iniciatív týkajúcich sa otázok spoločného 
záujmu uskutočňovaných v rámci 
nadnárodnej spolupráce na štátnej, 
prípadne regionálnej úrovni. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať synergickému 
prístupu k rozvoju výskumného 
potenciálu v spojení so štrukturálnymi 
fondmi a ďalšími programami 
zameranými na inováciu.

Justification

Research and Innovation strands in structural funds, 7FP, CIP have to be complementary.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis 

"odôvodnenie" odsek 2

Vývoj európskej koncepcie týkajúcej sa 
výskumných infraštruktúr vrátane 
počítačových a komunikačných e-
infraštruktúr, ako aj realizácia činností 
v tejto oblasti na úrovni EÚ, sa môže stať 
významným prínosom k rozšíreniu 
potenciálu európskeho výskumu a jeho 
využitiu.

Vývoj európskej koncepcie týkajúcej sa 
výskumných infraštruktúr vrátane 
počítačových a komunikačných e-
infraštruktúr, ako aj realizácia činností 
v tejto oblasti na úrovni EÚ, sa môže stať 
významným prínosom k rozšíreniu 
potenciálu európskeho výskumu a jeho 
využitiu a prispievaniu k rozvoju 
Európskeho výskumného priestoru.
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Justification

Research infrastructures have a vital role not only for the research itself but also for high-
technology innovation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis 

"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. Európske strategické fórum o 
výskumných infraštruktúrach (ESFRI) 
má dôležitú poradenskú úlohu pri 
určovaní potrieb a navrhovaní 
počiatočných detailných plánov na 
budovanie európskych výskumných 
infraštruktúr.  Konečnú rozhodovaciu 
právomoc majú členské štáty.

Justification

The role of the ESFRI needs clarification and the decision-making entity should be indicated. 
More transparency and evident criteria are required for preparation of the infrastructure 
roadmap.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis 

"odôvodnenie" odsek 3a (nový)

Výskumný potenciál konvergentných 
regiónov sa pri prijímaní rozhodnutí o 
nových infraštruktúrach nebude 
zanedbávať, pretože môžu poskytovať 
nízko nákladové operačné podmienky. 
Rozvoj infraštruktúr sa bude úzko 
koordinovať so štrukturálnymi fondmi a 
ďalšími finančnými nástrojmi, ktoré sú k 
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dispozícii tak na európskej, ako aj na 
národnej úrovni. 

Justification

Some convergence regions have high research potential. It can be significantly strengthened 
for the benefit of ERA by the support from structural funds. This measure may contribute to 
the development of large infrastructures outside the “core countries”. FP7 should provide 
additional funds (matching funds) for investments with a European dimension of investments 
while assuring their incorporation into ERA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis "činnosti" 

bodka 1 zarážka 1

- nadnárodný prístup zabezpečujúci možný 
prístup európskych výskumníkov 
k popredným výskumným infraštruktúram, 
ktorý im umožní riadiť výskum bez ohľadu 
na to, kde sa táto infraštruktúra nachádza.

- nadnárodný prístup zabezpečujúci možný 
prístup európskych výskumníkov vrátane 
výskumných pracovníkov z priemyslu 
a malých a stredných podnikov
k popredným výskumným infraštruktúram, 
ktorý im umožní riadiť výskum bez ohľadu 
na to, kde sa táto infraštruktúra nachádza.

Justification

To avoid doubts and ensure equal treatment of all researchers regardless where the work..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis "činnosti" 

bodka 2 odsek 1

Úroveň podpory zo strany EÚ (ako 
precento celkových nákladov) bude 
v oboch prípadoch jasne vyznačená 
v pravidlách účasti.

Infraštruktúrne projekty, ktoré môžu získať 
príslušnú finančnú podporu, sa určia na 
základe súboru kritérií, do ktorého patrí 
najmä:

Infraštruktúrne projekty, ktoré môžu získať 
príslušnú finančnú podporu, sa určia na 
základe súboru kritérií, do ktorého patrí 
najmä:

Justification

The EU contribution should be clear for proposers, facilitating the financial planning from 
the very beginning.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis "činnosti" 

bodka 2 odsek 1 zarážka -1a (nová)

- Vysoká vedecká úroveň

Justification

This criterion is indispensable for any research project.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis "činnosti" 

bodka 2 odsek 1 zarážka 5

- možnosti Európskeho partnerstva a 
lojálnosť hlavných zainteresovaných strán.

- možnosti Európskeho partnerstva a 
lojálnosť hlavných zainteresovaných strán, 
EIB a štrukturálnych fondov.

Justification

Major stakeholders should give considerable financial contribution to the development of new 
infrastructure. For greater impact, matching funds from structural funds, EIB and other 
sources should be considered.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskumné infrašturktúry" podnadpis "činnosti" 

bodka 2 odsek 1 zarážka 6

- hodnotenie nákladov spojených 
s výstavbou a prevádzkou.

- realizovateľnosť nákladov spojených 
s výstavbou a prevádzkou, ako aj finančná 
rentabilita, ktorú potvrdila analýza 
efektívnosti nákladov.

Justification

Both criteria are indispensable for taking the accurate decision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskum v prospech malých a stredných 

podnikov" podnadpis "ciele"

Podporovať potenciál európskych malých 
a stredných podnikov v oblasti inovácií, 
ako aj ich prínosu k rozvoju výrobkov 

Podporovať potenciál európskych malých 
a stredných podnikov v oblasti inovácií, 
ako aj ich prínosu k rozvoju výrobkov 
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vytvorených modernými technológiami 
a s nimi súvisiacich trhov - formou 
podpory pri využívaní externých služieb v 
oblasti výskumu, zvyšovaní výskumného 
úsilia, rozširovaní svojich sietí, lepšom 
využívaní výsledkov výskumu a získavaní 
technologického know-how.

vytvorených modernými technológiami 
a s nimi súvisiacich trhov - formou 
podpory pri využívaní externých služieb v 
oblasti výskumu, zvyšovaní výskumného 
úsilia, prístupe k predbežnému 
financovaniu, rozširovaní svojich sietí, 
lepšom využívaní výsledkov výskumu a 
získavaní technologického know-how.

Justification

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors.   Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding.. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskum v prospech malých a stredných 

podnikov" podnadpis "odôvodnenie"

Malé a stredné podniky (MSP) sú ťažiskom 
európskeho priemyslu a mali by byť 
základnou súčasťou inovačného systému v 
rámci premietania vedomostí do nových 
výrobkov, postupov a služieb. MSP 
v Európe čeliace narastajúcej konkurencii 
nielen v rámci vnútorného ale aj 
celosvetového trhu potrebujú zintenzívniť 
získavanie vedomostí a prácu vo výskume, 
rozšíriť svoje obchodné aktivity, zamerať 
ich na väčšie trhy a zmedzinárodniť svoje 
vedomostné siete. Väčšina akcií členských 
štátov nie je zameraná na podporu 
nadnárodnej spolupráce v oblasti výskumu 
a transferu technológií. Vďaka akciám na 
úrovni EÚ sa vyvážia a pozitívne zúročia 
dopady akcií prijatých na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni. Okrem uvedených 
akcií sa MSP poskytne podpora a pomoc 
pri ich pôsobení vo výskume 
s prihliadnutím na ich potreby v súvislosti s 
rámcovým programom.

Malé a stredné podniky (MSP) sú ťažiskom 
európskeho priemyslu a mali by byť 
základnou súčasťou inovačného systému v 
rámci premietania vedomostí do nových 
výrobkov, postupov a služieb. MSP 
v Európe čeliace narastajúcej konkurencii 
nielen v rámci vnútorného ale aj 
celosvetového trhu potrebujú zintenzívniť 
získavanie vedomostí a prácu vo výskume, 
rozvíjať projekty na zjednodušenie 
dostupnosti výsledkov výskumu na trhu,
rozšíriť svoje obchodné aktivity, zamerať 
ich na väčšie trhy a zmedzinárodniť svoje 
vedomostné siete. Väčšina akcií členských 
štátov nie je zameraná na podporu 
nadnárodnej spolupráce v oblasti výskumu 
a transferu technológií. Vďaka akciám na 
úrovni EÚ sa vyvážia a pozitívne zúročia 
dopady akcií prijatých na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni. Okrem uvedených 
akcií sa MSP poskytne podpora a pomoc 
pri ich pôsobení vo výskume 
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s prihliadnutím na ich potreby v súvislosti s 
rámcovým programom. Synergie medzi 
rámcovým programom a programom 
EUREKA možno využiť na podporu 
vytvárania partnerstiev medzi veľkými 
spoločnosťami a malými a strednými 
podnikmi.

Justification

To improve the competitiveness of SMEs, close integration of research with demonstration 
and other actions such as take up according to the state-aid rules for research and innovation 
should be introduced. As the next step they should be linked to instruments offered by CIP, 
stimulating commercialization of products.

The experience of EUREKA can be beneficial for SMEs, to encourage their involvement and 
facilitate their participation in projects. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskum v prospech malých a stredných 

podnikov" podnadpis "činnosti" odsek 1

Osobitné akcie na podporu MSP 
navrhované na pomoc MSP alebo 
združeniam MSP, ktoré potrebujú využívať 
externé služby v oblasti výskumu na 
univerzitách a vo výskumných centrách, 
predovšetkým v prípade nízko až 
priemerne technicky vybavených MSP 
s malými alebo žiadnymi možnosťami 
výskumu. Zúčastniť sa však môžu aj MSP 
intenzívne využívajúce možnosti výskumu,
ktoré na rozširovanie svojho výskumného 
zázemia potrebujú využívať externé služby 
v oblasti výskumu. Akcie sa uskutočnia 
v celom spektre vedy a techniky. Finančné 
prostriedky sa budú prideľovať na 
základe dvoch schém:

Osobitné akcie na podporu MSP 
navrhované na pomoc MSP alebo 
združeniam MSP, ktoré potrebujú využívať 
externé služby v oblasti výskumu na 
univerzitách a vo výskumných centrách, 
predovšetkým v prípade nízko až 
priemerne technicky vybavených MSP 
s malými alebo žiadnymi možnosťami 
výskumu. Zúčastniť sa však môžu aj MSP 
intenzívne využívajúce možnosti výskumu, 
ktoré na rozširovanie svojho výskumného 
zázemia potrebujú využívať externé služby 
v oblasti výskumu; možu služiť aj ako 
poskytovatelia výskumu pre ďalších 
partnerov projektu. Bude sa podporovať 
a vytváranie vedľajších produktov ako 
prostriedkov na komercializáciu výsledkov 
výskumu. Akcie sa uskutočnia v celom 
spektre vedy a techniky.  Akcie budú 
zahrnovať výskum a predstavovanie 
činností približujúcich výsledky k trhu 
a prepojenie tejto akčnej línie s nástrojmi, 
ktoré ponúka program hospodárskej 
súťaže a inovácie.
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Justification

To improve the competitiveness of SMEs, close integration of research with demonstration 
and other actions such as take up should be introduced. As the next step they should be linked 
to instruments offered by CIP, stimulating commercialization of products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskum v prospech malých a stredných 

podnikov" podnadpis "činnosti" odsek 1 zarážka 1a (nová)

- Predbežná fáza: podporovať 
výskumných pracovníkov v získavaní 
predbežného financovania s cieľom 
hodnotiť trh, vypracovať skúšobné 
a ukážkové projekty a pracovný prototyp 
a pristúpiť ku všetkým ostatným 
činnostiam, ktoré vedú k založeniu 
podniku; podporovať malé a stredné 
podniku pri uvádzaní nových produktov 
výskumu na trh.

Justification

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors. Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskum v prospech malých a stredných 

podnikov" podnadpis "činnosti" odsek 1a (nový)

Tieto dva systémy nahradia činnosti 
kooperačného výskumu a činnosti 
kolektívneho výskumu, ktoré zaviedol pre 
malé a stredné podniky 6. rámcový 
program. Preto sa nebudú robiť nijaké 
zmeny v administratívnych ani riadiacich 
predpisoch, okrem prípadov, keď ide 
o zjednodušenie.
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Justification

To ensure continuity and simplification, making programme more friendly for users.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskum v prospech malých a stredných 

podnikov" podnadpis "činnosti" odsek 1b (nový)

Navyše sa bude venovať podpora 
systémom "národných výskumných 
ocenení", ktoré poskytnú finančné 
prostriedky malým a stredným podnikom 
či združeniam malých a stredných 
podnikov na prípravu návrhov pre 
rámcový program.

Justification

To remove one of the existing barriers, national support measures for the initial phase of 
preparations of SMEs to participate in FP7 should be supported at European level. National 
exploratory award should for example enable to cover the cost of bridging meetings and costs 
of preparation of proposals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "výskum v prospech malých a stredných 

podnikov" podnadpis "činnosti" odsek 2

Program na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a pomoc inováciám 
zabezpečí podporu sietí 
sprostredkovateľských subjektov 
a vnútroštátnych programov zameraných 
na akcie na podporu a pomoc pri aktívnej 
účasti MSP na rámcovom programe.

Program na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a pomoc inováciám 
zabezpečí podporu sietí 
sprostredkovateľských subjektov 
a vnútroštátnych programov zameraných 
na akcie na podporu a pomoc pri aktívnej 
účasti MSP na rámcovom programe. 
Zavedú sa projekty s jednoduchou, 
skrátenou a urýchlenou procedúrou, na 
ktoré sa nebudú vzťahovať zložité 
finančné zásady ani nepotrebné 
predkladanie správ. V rámcovom 
programe, ako aj v programe CIP sa budú 
aplikovať spoločné aplikačné a zmluvné 
zásady.
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Justification

To make both programmes more friendly for users. It will reduce difficulties in project 
preparation by SMEs and facilitate their management and financial administration resulting 
in the increase of SME participation in the research and innovation programmes. The EU 
programmes will be attractive for SMEs when projects have three crucial features to offer: 
money, short time decision and application simplicity. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "vzdelávanie obyvateľstva a regiónov" podnadpis 

"odôvodnenie" odsek 2

Akcie uskutočňované v tomto smere 
umožnia európskym regiónom posilniť 
kapacitu prieskumu v rámci výskumu 
a technického rozvoja, realizovať činnosti 
súvisiace s výskumom, a pritom 
maximalizovať potenciál úspešného 
fungovania svojich špecializovaných 
subjektov v európskych výskumných 
projektoch.

Akcie uskutočňované v tomto smere 
umožnia európskym regiónom posilniť 
kapacitu prieskumu v rámci výskumu 
a technického rozvoja, realizovať činnosti 
súvisiace s výskumom, a pritom 
maximalizovať potenciál úspešného 
fungovania svojich špecializovaných 
subjektov v európskych výskumných 
projektoch. Akcie uľahčia vytváranie 
regionálnych stredísk/zoskupení, ktoré 
budú prispievať k rozvoju Európskeho 
výskumného priestoru. Pozornosť sa bude 
venovať rozvoju cezhraničných 
zoskupení.

Justification

To fully develop the potential of ERA, the regional clusters and centres throughout all EU 
regions must be developed involving close integration of education with research .   

Institutions in neighbouring regions of two countries can be interested in creating common 
clusters. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "vzdelávanie obyvateľstva a regiónov" podnadpis 

"činnosti" odsek 1

Vďaka novej iniciatíve Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov sa do činnosti 
spoločne zapoja regionálne zainteresované 
strany v oblasti výskumu: vysoké školy, 
výskumné strediská, priemyselné subjekty, 
verejné orgány (regionálne rady alebo 
regionálne rozvojové agentúry). Medzi 

Vďaka novej iniciatíve Vzdelávanie 
obyvateľstva regiónov sa do činnosti 
spoločne zapoja regionálne zainteresované 
strany v oblasti výskumu: vysoké školy, 
výskumné strediská, priemyselné subjekty, 
verejné orgány (regionálne rady alebo 
regionálne rozvojové agentúry). Medzi 
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tieto projekty budú patriť spoločné analýzy 
výskumnej agendy regionálnych zoskupení 
(v spolupráci na iných činnostiach 
súvisiacich s širšou témou regionálnych 
inovačných zoskupení) a vytvorenie súboru 
nástrojov na ich vypracovanie pre osobitné 
výskumné činnosti vrátane „poradenstva“ 
poskytovaného regiónmi s rozvinutým 
výskumom regiónom, ktoré v tejto oblasti 
zaostávajú. Pôjde o opatrenia zamerané na 
zlepšenie vytvárania výskumných sietí 
a prístupu k zdrojom financovania 
výskumu, ako aj na zlepšenie integrácie 
výskumných subjektov a inštitúcií v rámci 
regionálnych hospodárstiev. Tieto činnosti 
sa budú realizovať v úzkom vzťahu s 
regionálnou politikou EÚ a programom na 
zvyšovanie konkurencieschopnosti a 
pomoc inováciám, ako aj programami 
vzdelávania a odborného vzdelávania.

tieto projekty budú patriť akcie 
podporujúce implementáciu regionálnych 
inovačných stratégií, spoločné analýzy 
výskumnej agendy regionálnych alebo 
cezhraničných zoskupení (v spolupráci na 
iných činnostiach súvisiacich s širšou 
témou regionálnych inovačných zoskupení) 
a vytvorenie súboru nástrojov na ich 
vypracovanie pre osobitné výskumné 
činnosti vrátane „poradenstva“ 
poskytovaného regiónmi s rozvinutým 
výskumom regiónom, ktoré v tejto oblasti 
zaostávajú, a priama pomoc vznikajúcim 
regiónom poznatkov. Pôjde o opatrenia 
zamerané na zlepšenie vytvárania 
výskumných sietí a prístupu k zdrojom 
financovania výskumu, ako aj na zlepšenie 
integrácie výskumných subjektov a 
inštitúcií v rámci regionálnych 
hospodárstiev. Tieto činnosti sa budú 
realizovať v úzkom vzťahu s regionálnou 
politikou EÚ (využívanie štrukturálných 
fondov) a programom na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a pomoc 
inováciám, ako aj programami vzdelávania 
a odborného vzdelávania. 

Justification

Successful development of Regional Innovation Strategies in FP5 and FP6 allows now to 
enter into the implementation phase. Institutions in neighbouring regions of two countries can 
be interested in creating common clusters.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "potenciál výskumu" podnadpis "cieľ"

Podnecovať vnímanie celkového 
potenciálu rozšírenej EÚ odhaľovaním 
a rozvíjaním výskumného potenciálu 
v konvergenčných a najvzdialenejších 
regiónoch EÚ1 a pomáhať pri posilňovaní 

Podnecovať vnímanie celkového 
potenciálu rozšírenej EÚ odhaľovaním 
a rozvíjaním výskumného potenciálu 
v konvergenčných a najvzdialenejších 
regiónoch EÚ2 a pomáhať pri posilňovaní 

  
1 Konvergenčné regióny sú regióny uvedené v článku 5 návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia týkajúce sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, Európskeho sociálneho fondu 
a Kohézneho fondu - KOM(2004) 492. Patria sem regióny oprávnené čerpať prostriedky z Kohézneho fondu na 
účely „konvergencie“ a najvzdialenejšie regióny.
2 Konvergenčné regióny sú regióny uvedené v článku 5 návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú 
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schopností výskumníkov pôsobiacich
v týchto regiónoch s cieľom úspešne sa 
podieľať na výskumných činnostiach na 
úrovni EÚ.

schopností vysoko potenciálnych stredísk 
a umožniť výskumníkom pôsobiacim
v týchto regiónoch úspešne sa podieľať na 
výskumných činnostiach na úrovni EÚ.

Justification

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "potenciál výskumu" podnadpis "odôvodnenie"

Európa naplno nevyužíva svoj výskumný 
potenciál, a to predovšetkým 
v zaostalejších regiónoch, ktoré sú 
vzdialené od strediska európskeho 
výskumu a priemyselného rozvoja. Táto 
akcia sa zameriava na zavedenie 
podmienok umožňujúcich výskumníkom 
a inštitúciám v týchto regiónoch využívať 
svoj vlastný potenciál a zároveň sa sústredí 
na pomoc pri celkovom vnímaní 
európskeho výskumného priestoru v 
rozšírenej Európe s cieľom pomôcť týmto 
výskumníkom a inštitúciám zúčastňovať sa
na všeobecnom európskom výskumnom 
dianí, a pritom využívať vedomosti 
a skúsenosti ostatných regiónov Európy.

Európa naplno nevyužíva svoj výskumný 
potenciál, a to predovšetkým 
v zaostalejších regiónoch, ktoré sú 
vzdialené od strediska európskeho 
výskumu a priemyselného rozvoja. Táto 
akcia sa zameriava na zavedenie 
podmienok umožňujúcich výskumníkom 
a inštitúciám v týchto regiónoch využívať 
svoj vlastný potenciál a zároveň sa sústredí
na pomoc pri celkovom vnímaní 
európskeho výskumného priestoru v 
rozšírenej Európe s cieľom pomôcť týmto 
výskumníkom a vysoko potenciálnym 
strediskám (ktoré už dosiahli alebo 
začínajú dosahovať vysokú úroveň)
v plnej miere sa zúčastňovať na 
všeobecnom európskom výskumnom dianí, 
a pritom využívať vedomosti a skúsenosti 
ostatných regiónov Európy. Akcie sa budú 
zakladať na minulých a existujúcich 
opatreniach, ako sú európske strediská 
excelencie a prevod stredísk poznatkov.

Justification

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 

    
všeobecné ustanovenia týkajúce sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, Európskeho sociálneho fondu 
a Kohézneho fondu - KOM(2004) 492. Patria sem regióny oprávnené čerpať prostriedky z Kohézneho fondu na 
účely „konvergencie“ a najvzdialenejšie regióny.
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there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "potenciál výskumu" podnadpis "činnosti" bodka 1

• na poskytovanie nadnárodných 
obojsmerných stáží výskumných 
pracovníkov medzi vybranými 
organizáciami v konvergenčných 
regiónoch a jednou alebo viacerými 
partnerskými organizáciami, na 
zamestnávanie skúsených výskumníkov 
prichádzajúcich z iných krajín EÚ
vybranými centrami,

• na poskytovanie nadnárodných 
obojsmerných stáží výskumných 
a riadiacich pracovníkov medzi vybranými 
vysoko potenciálnymi strediskami
v konvergenčných regiónoch a jednou 
alebo viacerými partnerskými 
organizáciami,  na zamestnávanie 
skúsených výskumníkov a riadiacich 
pracovníkov prichádzajúcich z členských 
štátov, asociovaných krajín a tretích 
krajín vybranými centrami,

Justification

For the development of high potential centres it is important to enquire also managerial staff 
(for instance a half year secondment of a top manager from a leading European research 
institute). No further restrictions are necessary - they may come also from third countries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "potenciál výskumu" podnadpis "činnosti" bodka 2

• na nákup a rozvoj výskumného zariadenia 
a materiálového prostredia umožňujúceho 
úplné využívanie intelektuálneho 
potenciálu vo vybraných centrách
v konvergenčných regiónoch,

• na nákup a rozvoj výskumného zariadenia 
a materiálového prostredia umožňujúceho 
úplné využívanie intelektuálneho 
potenciálu vo vybraných vysoko 
potenciálnych strediskách
v konvergenčných regiónoch,

Justification

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106



PR\571052SK.doc PE 360.033v01-0062/73 PE 360.033

SK

Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "potenciál výskumu" podnadpis "činnosti" bodka 4

• na „prostriedky hodnotenia“, na základe 
ktorých môže ktorékoľvek výskumné 
stredisko v konvergenčných regiónoch 
získať nezávislé medzinárodné znalecké 
hodnotenie úrovne kvality svojho 
výskumu a výskumnej infraštruktúry.

vypúšťa sa

Justification

General evaluation of research centres cannot be a way to prove scientific excellence. The 
implementation would involve a number of practical difficulties. It can be realised by 
interested centres simply by inviting appropriate experts. Such action is enabled above.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "potenciál výskumu" podnadpis "činnosti" 

posledný odsek

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 vysoko potenciálnych stredísk
v konvergenčných regiónoch, pri čom 
môžu napomôcť štrukturálne a kohézne 
fondy. 

Vytvoria sa jednoduché administratívne, 
organizačné a finančné mechanizmy 
a podporujúce štruktúry na uľahčenie 
zlučovania finančných prostriedkov 
z rozličných zdrojov; predpisy n
dodatočné financovanie zo štrukturálnych 
fondov sa budú zakladať na 
predchádzajúcich skúsenostiach, ako 
napríklad tých, ktoré za získali 
z využívania finančného systému BONUS.

Justification

Obstacles met by project coordinators trying to use funds from different programmes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
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Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "veda a spoločnosť" podnadpis "činnosti" bodka 7

Komunikácie medzi vedeckou obcou 
a širšou verejnosťou pozostávajúcou z 
tvorcov politík, mediálnej sféry 
a všeobecnej verejnosti s cieľom pomôcť 
vedeckej obci lepšie oboznamovať 
verejnosť so svojou prácou a podporovať 
šírenie a medializovanie vedeckých 
informácií.

Vzájomné porozumenie medzi vedeckou 
obcou a širšou verejnosťou pozostávajúcou 
z tvorcov politík, mediálnej sféry 
a všeobecnej verejnosti s cieľom pomôcť 
vedeckej obci lepšie oboznamovať 
verejnosť so svojou prácou a podporovať 
šírenie a medializovanie vedeckých 
informácií.

Justification

The communications means one-way relation. The involvement of the society is necessary

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Príloha I kapitola IV "kapacity" podnadpis "činnosti spoločného výskumného centra, ktoré 

nesúvisia s jadrovoui energiou" podnadpis "činnosti" bodka 2 zarážka 3a (nová)

- Zabezpečenie budúceho systému 
riadenia programu GMES, ako aj 
výskumu a všetkých služieb v súlade 
s ústrednou úlohou Komisie v tomto 
programe.

Justification

European Commission should play a central role in the future GMES governance, with a 
deep involvement of the JRC. In fact, JRC has unparalleled experience in GMES, so, without 
underestimating the role of other Agencies contributing to GMES, the JRC co-ordination 
among GMES service providers should be the centrepiece of GMES’ governance.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Príloha III bod (a) bod 1 odsek 1a (nový)

Projekty spolupráce nahradia dva 
nástroje šiesteho rámcového programu: 
integrované projekty a STREP-y. Preto sa 
nebudú robiť nijaké zmeny 
v administratívnych ani riadiacich 
predpisoch, okrem prípadov, keď ide 
o zjednodušenie.
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Justification

To ensure continuity and simplification, making programme more friendly for users.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Príloha III bod (a) bod 2 odsek 1a (nový)

Cieľ excelentných sietí, ktoré vznikli na 
základe rámcového programu, sa 
postupne budú zdokonaľovať od 
integrácie medzi partnermi smerom k 
dosiahovaniu dodatočných špecifických 
výskumných cieľov.

Justification

The FP7 introduces a number of instruments such as ERC, TPs, JTIs, large Collaborative 
Research projects, large National Research Programmes coordinated by ERA-Net, large 
infrastructure, JRC activities and EURATOM programme, and their results may be damaged 
by fragmentation, overlapping and lack of integration. It is not clear how these separated 
programmes will interact with each other. Furthermore, it is not clear how integration of 
efforts at European, national and regional levels will be assured. One possible solution is to 
extend the role of NoEs to have more coordination and integration tasks. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Príloha III bod (a) bod 4

Podpora projektov realizovaných 
jednotlivými výskumnými skupinami. 
Tento program financovania sa využíva 
predovšetkým na podporu projektov 
výskumu na hraniciach súčasného 
poznania financovaných v rámci 
Európskeho výboru pre výskum.

Podpora projektov realizovaných 
jednotlivými výskumnými skupinami. 
Tento program financovania sa využíva 
predovšetkým na podporu projektov 
výskumu na hraniciach súčasného 
poznania financovaných prostredníctvom 
prenosných grantov v rámci Európskeho 
výboru pre výskum.

Justification

Grant agreements are signed between the Commission and another legal entity. However, if 
responsible researcher moves to another research organisation, the grant should be 
transferred with him/her.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Príloha III bod (a) bod 6
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Podpora výskumných projektov, v rámci 
ktorých väčšiu časť výskumu zrealizujú 
univerzity, výskumné centrá alebo iné 
právne subjekty v prospech špecifických 
skupín, predovšetkým MSP, prípadne ich 
združení.

Podpora výskumných projektov, v rámci 
ktorých väčšiu časť výskumu zrealizujú 
univerzity, výskumné centrá alebo iné 
právne subjekty v prospech špecifických 
skupín, predovšetkým MSP, prípadne ich 
združení. Bude sa vyvíjať úsilie 
o mobilizáciu dodatočných finančných 
prostriedkov od skupiny EIB.

Justification

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors. Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Príloha III bod (b) odsek 1 poznámka pod čiarou 25

25. prípadne Rady na základe porady 
s Európskym parlamentom

vypúšťa sa

Justification

Support action should be implemented under the co-decision procedure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Príloha III bod (b) bodka 2

Finančný príspevok Spoločenstva na 
realizáciu spoločných technických iniciatív 
na plnenie cieľov, ktoré nemožno 
dosiahnuť prostredníctvom programov 
financovania uvedených v bode 1. 
Spoločné technické iniciatívy sa môžu 
kombinovane podporovať príspevkami 
rôzneho druhu a z rôznych zdrojov -
súkromnými a verejnými, ako aj 
Európskymi a štátnymi. Toto financovanie 
môže mať niekoľko podôb a rad 
mechanizmov prideľovania, prípadne 

Finančný príspevok Spoločenstva na 
realizáciu spoločných technických iniciatív 
na plnenie cieľov, ktoré nemožno 
dosiahnuť prostredníctvom programov 
financovania uvedených v bode 1. 
Spoločné technické iniciatívy sa môžu 
kombinovane podporovať príspevkami 
rôzneho druhu a z rôznych zdrojov -
súkromnými a verejnými, ako aj 
Európskymi a štátnymi. Toto financovanie 
môže mať niekoľko podôb a rad 
mechanizmov prideľovania, prípadne 
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čerpania finančnej podpory: podpora 
v súvislosti s rámcovým programom, 
pôžičky od Európskej investičnej banky, či 
podpora rizikového kapitálu. Rozhodnutia 
týkajúce sa spoločných technologických 
iniciatív (podľa možnosti aj vrátane 
zriaďovania spoločných podnikov) a ich 
realizácia podlieha článku 171 Zmluvy, 
alebo sa realizuje podľa rozhodnutí 
o osobitných programoch. Podpora 
Spoločenstva sa poskytne na základe 
stanovenej celkovej osnovy finančného 
inžinierstva, vychádzajúc z formálnych 
záväzkov všetkých zúčastnených strán.

čerpania finančnej podpory: podpora 
v súvislosti s rámcovým programom, 
pôžičky od Európskej investičnej banky, či
podpora rizikového kapitálu. Rozhodnutia 
týkajúce sa spoločných technologických 
iniciatív (podľa možnosti aj vrátane 
zriaďovania spoločných podnikov) a ich 
realizácia podlieha článku 171 Zmluvy, 
alebo sa realizuje podľa rozhodnutí 
o osobitných programoch. Podpora 
Spoločenstva sa poskytne na základe 
stanovenej celkovej osnovy finančného 
inžinierstva, vychádzajúc z formálnych 
záväzkov všetkých zúčastnených strán. Čo 
sa týka implementácie spoločných 
technologických iniciatív, pravidlá účasti 
budú obsahovať konkrétne opatrenia na 
zabezpečenie toho,že bude sa stimulovať 
a podporovať prístup a účasť malých 
a stredných podnikov a malých 
výskumných skupín vrátane ich 
primeraného podielu na rozhodovacích 
postupoch. Tento aspekt spoločných 
technologických iniciatív sa musí prvkom 
pravidelného hodnotenia po ich zavedení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Príloha III bod (b) odsek 4a (nový)

Spoločenstvo bude podporovať činnosti 
transferu technológií a prispievať 
k premosťovaniu priepasti medzi 
výskumom a jeho komercializáciou 
poskytovaním financií do európskeho 
investičného fondu (EIF) na spravovanie 
útvaru pre transfer technológií. 
Útvar  na základe podrobných pravidiel, 
ktoré musí stanoviť nariadenie prijaté 
podľa článku 167 zmluvy a rozhodnutia 
Rady o prijatí konkrétnych programov, a v 
súlade s nimi bude financovať činnosti 
transferu technológií z univerzít, 
výskumných stredísk alebo iných 
právnických osôb v oblasti transferu 
technológií.
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Justification

The technology transfer landscape in Europe suffers from a number of  structural weaknesses 
that have been identified by various studies (e.g Techology transfer accelerator study from 
DG RTD, UK presidency EU biotechnology working group). In order to tackle this market 
failure, it is essential to develop a specific facility which could play an important role in 
preparing projects from universities or research centres to a development stage where 
venture capital for example could thereafter play a role.

As of today, no Community instruments address this particular gap which is essential for the 
competitiveness of the European economy and the commercialisation of research. Given the 
importance of such gap, this technology transfer facility could be implemented through the 
7th Research Framework Programme and operated by the European Investment Fund (EIF) 
which would be able to bridge the gap between the Competitiveness and Innovation 
Programme and the Research Framework Programme. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector. 
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation; 
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains; 
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4.

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as 
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders. 
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions. 

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 
Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex. 
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Texts adopted, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Texts adopted, P6_TA(2005)0224
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Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP. 
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary. 

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved. 

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society. 

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate 
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters. 

Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme. 

Human potential 

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 
women in science,  as well as opening Europe for international cooperation are the major 
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objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe. 

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research. 

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential

It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 
contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 
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factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces. 

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7. 
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people. 

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge. 

Perspectives for the future research and innovation policy

FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful 
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level. 

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a 
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 



PR\571052SK.doc PE 360.033v01-0073/73 PR\571052SK.doc

SK

worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT)
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


