
 

RR\1170302SK.docx  PE625.305v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Dokument na schôdzu 
 

A8-0401/2018 

27.11.2018 

***I 
SPRÁVA 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje 

Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa 

stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

Spravodajca: Dan Nica 

 



 

PE625.305v02-00 2/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky 

horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho 

pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0435), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3, článok 182 ods. 1, článok 183 

a článok 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia 

predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0252/2018), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 

pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, 

Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0401/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

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

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú a 

technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú 

excelentnosť a technologickú základňu, v 

rámci ktorej prebieha voľný pohyb 

výskumných pracovníkov, vedeckých 

poznatkov a technológie, a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, posilniť Európsky výskumný 
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hodnôt Únie a životnej úrovne jej občanov. priestor a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít a záväzkov 

EÚ, ktorých konečným cieľom je podpora 

mieru, hodnôt Únie a životnej úrovne jej 

občanov. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na riešenie globálnych výziev 

a presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporovať všetky formy 

inovácií vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; a aby optimalizovala takéto 

investície vzhľadom na zväčšený účinok 

v rámci posilneného Európskeho 

výskumného priestoru. 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa a 

na dosiahnutie čo najväčšej pridanej 

hodnoty Únie v súvislosti s jej investíciami 

do výskumu, vývoja a inovácie by Únia 

mala investovať do výskumu a inovácie 

prostredníctvom programu Európsky 

horizont – rámcového programu pre 

výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 

(ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu, šírenie a prenos kvalitných 

poznatkov a technológií v Únii, posilnila 

účinok výskumu a inovácie pri riešení 

globálnych výziev vrátane cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja a zmeny klímy a pri 
vývoji, podpore a vykonávaní politík Únie, 

podporila zavádzanie inovačných a 

udržateľných riešení v priemysle a 

spoločnosti Únie na vytváranie 

pracovných miest a posilnenie 

hospodárskeho rozvoja a 
konkurencieschopnosti priemyslu, 

Program by mal podporovať všetky formy 

inovácií, zintenzívniť trhové nasadenie 

inovačných riešení a optimalizovať 

realizáciu investícií. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Program by mal prispievať k 

dosiahnutiu cieľa, aby sa celkovo 3 % 

HDP Únie investovali do výskumu a 

vývoja v súlade s hlavným cieľom 

stratégie Európa 2020. Dosiahnutie tohto 

cieľa si bude vyžadovať, aby členské štáty 

a súkromný sektor doplnili program 

vlastnými a posilnenými investičnými 

opatreniami v oblasti výskumu, vývoja a 

inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Pri podpore výskumných a 

inovačných činností považovaných za 

potrebné na podporu splnenia cieľov 

politiky Únie by sa malo prihliadať na 

zásadu inovácie v zmysle oznámenia 

Komisie z 15. mája 2018 pod názvom 

Obnovený európsky program pre výskum 

a inovácie – Príležitosť pre Európu 

formovať svoju budúcnosť [COM(2018) 

306]. 

(3) Pri podpore výskumných a 

inovačných činností považovaných za 

potrebné na podporu splnenia cieľov 

politiky Únie by sa malo prihliadať na 

zásadu inovácie ako na kľúčovú hnaciu 

silu rýchlejšej a intenzívnejšej premeny 

významného vedomostného kapitálu Únie 

na inovácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Otvorená veda, otvorené inovácie, 

otvorenosť svetu – to sú tri všeobecné 

zásady, ktoré by mali zaručiť excelentnosť 

a účinok investícií Únie do výskumu a 

inovácií. Mali by sa dodržiavať pri 

implementácii programu, najmä pri 

strategickom plánovaní v súvislosti s 

pilierom Globálne výzvy a 

(4) Pokračovanie iniciatívy Otvorená 

veda, otvorené inovácie, otvorenosť svetu 

pri súčasnej ochrane vedeckých a 

sociálno-hospodárskych záujmov Únie by 

malo zaručiť excelentnosť a účinok 

investícií Únie do výskumu a inovácií a 

posilniť kapacitu všetkých členských 

štátov v oblasti výskumu a inovácie. Malo 
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konkurencieschopnosť priemyslu. by to viesť k vyváženej implementácii 

programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Otvorená veda vrátane otvoreného 

prístupu k vedeckým publikáciám a 

výskumným údajom má potenciál zvýšiť 

kvalitu, účinok a prínosy vedy a urýchliť 

rozvoj poznatkov tým, že zvyšuje ich 

spoľahlivosť, efektívnosť a presnosť, ako 

aj ich zrozumiteľnosť pre spoločnosť a 

vnímavosť na spoločenské výzvy. Mali by 

sa stanoviť ustanovenia, ktorými sa 

zabezpečí, aby prijímatelia bezplatne 

poskytli otvorený a nediskriminačný 

prístup k odborne recenzovaným 

vedeckým publikáciám, výskumným 

údajom a iným výstupom výskumu v čo 

najskoršej fáze procesu šírenia poznatkov, 

a ktorými sa umožní ich využívanie a 

opakované použitie v čo najširšej miere. 

Väčší dôraz by sa mal predovšetkým klásť 

na zodpovedné spravovanie výskumných 

údajov, ktoré by sa malo riadiť zásadami 

FAIR, t. j. vyhľadateľnosť, prístupnosť, 

interoperabilita a opätovná použiteľnosť, a 

to najmä širším uplatňovaním plánov 

správy údajov. Ak je to vhodné, 

prijímatelia by mali využívať možnosti, 

ktoré ponúka európsky cloud pre otvorenú 

vedu, a dodržiavať ďalšie zásady a postupy 

otvorenej vedy. 

(5) Otvorená veda má potenciál zvýšiť 

kvalitu, účinok a prínosy vedy a urýchliť 

rozvoj poznatkov tým, že zvyšuje ich 

spoľahlivosť, efektívnosť a presnosť, ako 

aj ich zrozumiteľnosť pre spoločnosť 

a vnímavosť na spoločenské výzvy. Mali 

by sa stanoviť ustanovenia, ktorými sa 

zabezpečí, aby prijímatelia bezplatne 

poskytli otvorený a nediskriminačný 

prístup k odborne recenzovaným 

vedeckým publikáciám, výskumným 

údajom a iným výstupom výskumu v čo 

najskoršej fáze procesu šírenia poznatkov, 

a ktorými sa umožní ich využívanie a 

opakované použitie v čo najširšej miere. 

Pokiaľ ide o výskumné údaje, zásada by 

mala byť „tak otvorené, ako je len možné, 

tak uzavreté, ako je potrebné“, čím sa 

uzná potreba rôznych režimov prístupu 

z dôvodu hospodárskeho záujmu Únie, 

práv duševného vlastníctva, ochrany 

osobných údajov a dôvernosti, záujmov 

bezpečnosti a iných oprávnených 

záujmov. Väčší dôraz by sa mal klásť na 

zodpovedné spravovanie výskumných 

údajov, ktoré by sa malo riadiť zásadami 

FAIR, t. j. vyhľadateľnosť, prístupnosť, 

interoperabilita a opätovná použiteľnosť, 

a to najmä širším uplatňovaním plánov 

správy údajov. Ak je to vhodné, 

prijímatelia by mali využívať možnosti, 

ktoré ponúka európsky cloud pre otvorenú 

vedu a európske dátové infraštruktúry, 

a dodržiavať ďalšie zásady a postupy 

otvorenej vedy. Vzájomný otvorený 

prístup by sa mal podporovať v 

medzinárodných dohodách o spolupráci v 

oblasti vedy a technológie a v príslušných 
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dohodách o pridružení. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5 a) Príjemcovia – MSP sa vyzývajú, 

aby využívali existujúce nástroje, 

napríklad Poradenské centrum EÚ pre 

MSP v oblasti práva duševného 

vlastníctva (IPR SME Helpdesk), ktoré 

podporujú malé a stredné podniky 

Európskej únie, aby chránili 

a presadzovali svoje práva duševného 

vlastníctva prostredníctvom voľného 

poskytovania informácií a služieb, a to vo 

forme dôverného poradenstva o duševnom 

vlastníctve a súvisiacich otázkach vrátane 

odbornej prípravy, materiálov a online 

zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce, v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja. 

Implementáciou programu by sa malo 

prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce a zároveň podnecovať všetky 

členské štáty k účasti na programe, v 

súlade s cieľmi OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a Parížskou 

dohodou. Implementáciou programu by sa 

malo prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Činnosti podporované v rámci 

programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov a priorít Únie, monitorovaniu a 

hodnoteniu pokroku pri ich plnení a k 

tvorbe revidovaných alebo nových priorít. 

(7) Činnosti podporované v rámci 

programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov, priorít a záväzkov Únie a 

programu, monitorovaniu a hodnoteniu 

pokroku pri ich plnení a k tvorbe 

revidovaných alebo nových priorít. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7 a) V rámci programu by malo 

prebiehať úsilie o zosúladenie s už 

existujúcimi plánmi a stratégiami v oblasti 

výskumu a inovácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) podľa 

povahy zapojených výskumných a 

inovačných komunít, ako aj podľa druhov 

a účelu vykonávaných činností a 

vyžadovaných účinkov. Od kombinácie 

týchto faktorov by mal závisieť výber 

prístupu v prípade jednotlivých častí 

programu, ktoré všetky prispievajú k 

všetkým všeobecným a špecifickým 

cieľom programu. 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) podľa 

povahy zapojených výskumných 

a inovačných komunít v celej Únii, miery 

úspešnosti v jednotlivých oblastiach 

intervencie, ako aj podľa druhov a účelu 

vykonávaných činností, zásady 

subsidiarity a vyžadovaných účinkov. Od 

kombinácie týchto faktorov by mal 

závisieť výber prístupu v prípade 

jednotlivých častí programu, ktoré všetky 

prispievajú k všetkým všeobecným a 
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špecifickým cieľom programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8 a) Pri mnohých činnostiach v oblasti 

výskumu a inovácií by sa mala uplatňovať 

logika urýchlenia procesu výskumu 

a inovácie, pričom čas medzi podaním 

žiadosti a poskytnutím grantu by nemal 

presiahnuť šesť mesiacov. Umožnil by sa 

tým rýchlejší prístup zdola nahor 

k finančným prostriedkom pre malé 

konzorciá spolupracujúce na činnostiach 

od základného výskumu po uplatnenie na 

trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8 b) Program by mal podporovať 

všetky fázy výskumu a inovácií, a to 

najmä v rámci projektov spolupráce. 

Základný výskum predstavuje zásadný 

prínos a dôležitú podmienku pre 

posilnenie schopnosti Únie prilákať 

najlepších vedcov, aby sa stala globálnym 

centrom excelentnosti. Mala by sa 

zabezpečiť rovnováha medzi základným a 

aplikovaným výskumom. Spolu s 

inováciami to podporí 

konkurencieschopnosť hospodárstva, rast 

a vytváranie pracovných miest v Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8 c) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 

vplyv programu Európsky horizont by sa 

mala venovať osobitná pozornosť 

multidisciplinárnym, interdisciplinárnym 

a transdisciplinárnym prístupom ako 

nevyhnutným prvkom významného 

vedeckého pokroku. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8 d) Má sa podporovať spolupráca so 

spoločnosťou prostredníctvom 

zodpovedného výskumu a inovácií ako 

prierezového prvku s cieľom budovať 

efektívnu spoluprácu medzi vedou a 

spoločnosťou. Všetkým spoločenským 

aktérom (výskumní pracovníci, občania, 

tvorcovia politík, podniky, organizácie 

tretieho sektora atď.) by to umožnilo 

spolupracovať počas celého procesu 

výskumu a inovácie s cieľom lepšie 

zosúladiť proces a jeho výsledky s 

hodnotami, potrebami a očakávaniami 

európskej spoločnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Výskumné činnosti uskutočňované 

v rámci piliera Otvorená veda by sa mali 

určiť na základe potrieb a príležitostí v 

oblasti vedy. Výskumný program by mal 

byť stanovený v úzkej spolupráci s 

(9) Výskumné činnosti uskutočňované 

v rámci piliera Excelentná a otvorená veda 

by sa mali určiť na základe potrieb 

a príležitostí v oblasti vedy. Výskumný 

program by mal byť stanovený v úzkej 
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vedeckou komunitou. Výskum by mal byť 

financovaný na základe excelentnosti. 

spolupráci s vedeckou komunitou a mal by 

sa v ňom klásť dôraz na prilákanie 

nových talentov z oblasti výskumu a 

inovácie, mladých výskumných 

pracovníkov pri súčasnom posilnení EVP 

a zabránení úniku mozgov. Výskum by 

mal byť financovaný na základe 

excelentnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by mali 

tvoriť klastre výskumných a inovačných 

činností s cieľom maximalizovať 

integráciu v rámci príslušných pracovných 

oblastí a zároveň zaistiť silný a udržateľný 

účinok vo vzťahu k vynaloženým 

prostriedkom. V snahe o plnenie cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 

dosiahnutie konkurencieschopnosti 

priemyslu Únie bude podporovať 

spoluprácu bez ohľadu na hranice medzi 

disciplínami, odvetviami, politikami a 

štátmi. 

(10) Pilier Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu by mali tvoriť klastre 

výskumných a inovačných činností 

s cieľom maximalizovať integráciu v rámci 

príslušných pracovných oblastí a zároveň 

zaistiť silný a udržateľný účinok pre Úniu 

vo vzťahu k vynaloženým prostriedkom. V 

snahe o plnenie cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja, záväzkov Únie 

podľa Parížskej dohody, keď je to 

potrebné na riešenie spoločenských 

výziev, a dosiahnutie 

konkurencieschopnosti priemyslu Únie 

bude podporovať spoluprácu bez ohľadu na 

hranice medzi disciplínami, odvetviami, 

politikami a štátmi. Činnosti v rámci tohto 

piliera by sa mali vzťahovať na celý 

rozsah výskumných a inovačných činností 

vrátane výskumu a vývoja, pilotných 

projektov, demonštrácií a podpory 

verejného obstarávania, 

prednormatívneho výskumu 

a stanovovania noriem, ako aj na 

zavádzanie inovácií na trhu, aby sa 

zabezpečilo, že Európa zostane na 

špičkovej úrovni pri výskume v oblasti 

strategicky určených priorít. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Jedným z hlavných smerov, ktorým 

sa majú dosahovať ciele programu, 

konkrétne udržateľné pracovné miesta a 

rast, by malo byť plné zapojenie priemyslu 

do programu, a to na všetkých úrovniach 

od jednotlivých podnikateľov a malé a 

stredné podniky až po veľké podniky. 

Priemysel by mal prispievať k 

perspektívam a prioritám stanoveným na 

základe postupov strategického 

plánovania, ktoré by mali podporovať 

vypracovanie pracovných programov. 

Výsledkom takéhoto zapojenia zo strany 

priemyslu by mala byť jeho účasť na 

podporovaných akciách na úrovniach, 

ktoré prinajmenšom zodpovedajú akciám 

predchádzajúceho rámcového programu 

Horizont 2020 zriadeného nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1291/201313 (ďalej len „Horizont 2020“). 

(11) Konkrétne na dosiahnutie 

vytvárania udržateľných pracovných 

miest a rastu v Európe by malo 

pokračovať plné a včasné zapojenie 

priemyslu do programu, a to na všetkých 

úrovniach od jednotlivých podnikateľov a 

malé a stredné podniky až po veľké 

podniky, čím sa posilní spolupráca medzi 

verejným a súkromným sektorom a zvýšia 

sa investície do výskumu a inovácie zo 

súkromného sektora. 

__________________  

13   

 

Pozmeňujúci návrh  19 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11 a) Konzultácie s viacerými 

zainteresovanými stranami vrátane 

občianskej spoločnosti by mali prispievať 

k perspektívam a prioritám stanoveným 

na základe postupov strategického 

plánovania. To by malo viesť k 

pravidelným strategickým plánom v 

oblasti výskumu a inovácie, ktoré sa budú 

prijímať prostredníctvom delegovaných 

aktov. Tieto strategické plány by sa 
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následne mali vykonávať prostredníctvom 

vypracovania pracovných programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti inovácií, digitalizácie a 

dekarbonizácie, najmä investíciami do 

kľúčových podporných technológií, ktoré 

budú oporou pre podnikanie v budúcnosti. 

Akcie programu by mali byť primerane 

použité na riešenie zlyhaní trhu alebo 

prípadov suboptimálnych investícií bez 

zdvojovania súkromných investícií alebo 

ich vytlačenia a mali byť mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. Tak sa zaistí 

súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 

(12) Je dôležité podporiť priemysel 

Únie, aby si zachoval alebo získal vedúce 

postavenie vo svete v oblasti inovácií, 

digitalizácie a dekarbonizácie, najmä 

investíciami do kľúčových podporných 

technológií, ktoré budú oporou pre 

podnikanie v budúcnosti. Kľúčové 

podporné technológie majú zohrávať 

ústrednú úlohu v rámci piliera II 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu a mali by sa viac 

prepojiť s iniciatívami v oblasti 

vznikajúcich technológií a technológií 

budúcnosti, aby sa umožnili výskumné 

projekty zahŕňajúce celý inovačný 

reťazec. Akcie programu by mali odrážať 

stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ na 

riešenie zlyhaní trhu alebo prípadov 

suboptimálnych investícií, na primerané a 

transparentné posilnenie investícií bez 

zdvojovania súkromných investícií alebo 

ich vytlačenia a mali by mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu a verejnú 

návratnosť investícií. Tak sa zaistí súlad 

medzi akciami programu a pravidlami EÚ 

pre štátnu pomoc v oblasti výskumu, 

vývoja a inovácie, ktoré by sa mali 

revidovať v záujme podnecovania 

inovácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12 a) MSP predstavujú významný zdroj 

inovácií a rastu v Európe. Preto je v 

programe Horizont Európa potrebná 

významná účasť MSP podľa vymedzenia 

v odporúčaní Komisie 2003/361/ES. Na 

základe najlepších postupov z programu 

Horizont 2020 by mal program Európsky 

horizont naďalej podporovať účasť MSP 

na rámcovom programe integrovaným 

spôsobom. Mali by sa stanoviť primerané 

opatrenia a rozpočtové ustanovenia 

vrátane uplatňovania nástroja pre MSP 

na akcie s jedným príjemcom v oblasti 

prírastkovej inovácie, ktorý sa v plnej 

miere opiera o prístup zdola nahor, s 

osobitnými otvorenými výzvami v 

rozličných fázach inovačného cyklu. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Program by mal podporovať 

výskum a inováciu integrovaným 

spôsobom a dodržiavať všetky príslušné 

ustanovenia Svetovej obchodnej 

organizácie. Koncepcia výskumu vrátane 

experimentálneho vývoja by sa mala 

používať v súlade s manuálom Frascati, 

ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo 

koncepcia inovácií by sa mala používať v 

súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali 

OECD a Eurostat, v nadväznosti na 

všeobecný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu 

inováciu. Pri klasifikácii činností 

technického výskumu, vývoja výrobkov a 

demonštračných činností, ako aj pri 

vymedzení typov akcií, ktoré sú k 

dispozícii vo výzvach na predkladanie 

návrhov, by sa mali rovnako ako v 

predchádzajúcom rámcovom programe 

Horizont 2020 zohľadniť definície OECD 

(13) Program by mal podporovať 

výskum a inováciu integrovaným 

spôsobom a dodržiavať všetky príslušné 

ustanovenia Svetovej obchodnej 

organizácie. Koncepcia výskumu vrátane 

experimentálneho vývoja by sa mala 

používať v súlade s manuálom Frascati, 

ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo 

koncepcia inovácií by sa mala používať v 

súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali 

OECD a Eurostat, v nadväznosti na 

všeobecný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu 

inováciu, dizajn a tvorivosť. Rovnako ako 

v predchádzajúcom rámcovom programe 

Horizont 2020 by sa mali zohľadniť 

definície OECD týkajúce sa úrovne 

technickej pripravenosti (TRL). V 

pracovnom programe pre danú výzvu v 

rámci piliera Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť európskeho 
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týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti 

(TRL). V zásade by sa granty nemali 

udeľovať akciám, ktorých činnosti 

presahujú úroveň TRL 8. V pracovnom 

programe pre danú výzvu v rámci piliera 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu by sa mohli umožniť granty na 

rozsiahle overovanie výrobkov a ich prvé 

uplatnenie na trhu. 

priemyslu by sa mohli umožniť granty na 

rozsiahle overovanie výrobkov a ich prvé 

uplatnenie na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí ambicióznejšie 

investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv, 

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácie v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácie v celej Únii, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a pokračovať 

v zjednodušení na základe skúseností 

s implementáciou programu Horizont 

2020. 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] a správa Európskeho 

parlamentu o hodnotení vykonávania 

programu Horizont 2020 so zreteľom na 

jeho predbežné hodnotenie a návrh 

deviateho rámcového programu 

(2016/2147(INI)) obsahujú súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí ambicióznejšie 

investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv, 

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácie v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, plným a 

včasným zapojením občanov so 

zabezpečením ich dobrej informovanosti a 

širokou komunikáciou, racionalizovať 

prostredie financovania v Únii v záujme 

plného využitia výskumného a inovačného 

potenciálu vo všetkých členských štátoch, 

a to aj zoštíhlením rozsahu partnerských 

iniciatív a systémov spolufinancovania, 

vyvinúť viac konkrétnych synergií medzi 

rôznymi finančnými nástrojmi Únie, najmä 
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s cieľom pomôcť mobilizovať nevyužitý 

potenciál výskumu a inovácie v celej Únii, 

lepšie začleniť výskumné infraštruktúry 

financované Úniou – najmä z EFRR – do 

projektov programu, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a zároveň chrániť 

záujmy Únie a rozširovať účasť všetkých 

členských štátov na programe, a 

pokračovať v zjednodušení na základe 

skúseností s implementáciou programu 

Horizont 2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Európsky 

horizont. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Európsky horizont. 

(15) Politika súdržnosti by mala aj 

naďalej prispievať k výskumu a inovácii. 

Preto je potrebné venovať osobitnú 

pozornosť koordinácii a 

komplementárnosti medzi týmito dvoma 

politikami Únie. Program by sa mal 

usilovať o zosúladenie pravidiel a synergie 

s ostatnými programami Únie uvedené v 

prílohe IV k tomuto nariadeniu, počnúc 

ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit 

a spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie, ako aj znížiť 

administratívnu záťaž pre prijímateľov by 

sa všetky druhy synergií mali riadiť 

zásadou „jedna akcia sa riadi jedným 

súborom pravidiel“:  

 – na dobrovoľnom základe môže 

dochádzať k presunu z iných programov 

Únie vrátane Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (EFRR) na činnosti 

v rámci programu Európsky horizont. V 

takýchto prípadoch sa riadia pravidlami 

programu Horizont Európa, ale použijú sa 



 

RR\1170302SK.docx 19/394 PE625.305v02-00 

 SK 

len v prospech členského štátu alebo v 

príslušnom prípade riadiaceho orgánu, 

ktorý sa rozhodol uskutočniť presun; 

 – mohlo by sa stanoviť aj 

spolufinancovanie akcie z programu 

Európsky horizont a iného programu 

Únie, pričom sa neprekročia celkové 

oprávnené náklady na akciu. V takýchto 

prípadoch by sa uplatňovali iba pravidlá 

programu Európsky horizont a malo by sa 

predchádzať dvojitým auditom, 

 – známky excelentnosti by sa mali 

udeľovať všetkým návrhom, ktoré splnili 

prahové hodnoty „excelentnosti“ 

programu Európsky horizont, ale nemôžu 

byť financované z dôvodu rozpočtových 

obmedzení. V takýchto prípadoch by sa 

mali uplatňovať pravidlá fondu 

poskytujúceho podporu s výnimkou 

pravidiel štátnej pomoci. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky EÚ by mal 

program nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, výskumné organizácie, subjekty 

s verejnoprávnym poslaním na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie 

občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 

nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom a záväzkom politiky 

EÚ program môže nadviazať európske 

partnerstvá so subjektmi súkromného 

a/alebo verejného sektora na základe 

výsledku strategického plánovania. K 

takýmto partnerom v prípade potreby 

patria verejné a súkromné zainteresované 

strany z oblasti výskumu a inovácie, 

kompetenčné centrá, podnikateľské 

inkubátory, subjekty s verejnoprávnym 

poslaním na miestnej, regionálnej, 

vnútroštátnej alebo medzinárodnej 

úrovni, ako aj nadácie a organizácie 

občianskej spoločnosti a regionálne 

inovačné ekosystémy, ktoré podporujú 

a/alebo vykonávajú výskum a inovácie, za 
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predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Program by mal posilniť spoluprácu 

medzi európskymi partnerstvami a 

partnermi zo súkromného a/alebo 

verejného sektora na medzinárodnej 

úrovni, a to vrátane spájania výskumných a 

inovačných programov a cezhraničných 

investícií do výskumu a inovácie, čím 

ľudia a podniky získajú vzájomné výhody 

a zároveň sa zabezpečí zachovanie 

záujmov EÚ v strategických oblastiach14. 

(17) Program by mal posilniť spoluprácu 

medzi európskymi partnerstvami 

a partnermi zo súkromného a/alebo 

verejného sektora na medzinárodnej 

úrovni, a to vrátane spájania výskumných 

a inovačných programov a cezhraničných 

investícií do výskumu a inovácie, čím 

ľudia a podniky získajú vzájomné výhody 

a zároveň sa zabezpečí zachovanie Únie.  

__________________ __________________ 

14 Pozri napr. návrh Komisie na nariadenie, 

ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie 

priamych zahraničných investícií do 

Európskej únie [COM(2017) 487]. 

14 Pozri napr. návrh Komisie na nariadenie, 

ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie 

priamych zahraničných investícií do 

Európskej únie [COM(2017) 487]. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17 a) Iniciatívy FET sa osvedčili ako 

účinný a efektívny nástroj na dosiahnutie 

tohto cieľa, ktorý spoločnosti prináša 

výhody v spoločnom, koordinovanom úsilí 

Únie a jej členských štátov, a existujúce 

iniciatívy, ktoré preukázali svoj prínos, by 

sa mali naďalej podporovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Spoločné výskumné centrum (JRC) 

by malo naďalej prispievať k tvorbe politík 

Únie nezávislými vedeckými dôkazmi 

zameranými na klienta a odbornou 

podporou počas celého politického cyklu. 

Priame akcie JRC by sa mali 

implementovať flexibilným, účinným a 

transparentným spôsobom s prihliadnutím 

na príslušné potreby používateľov JRC a 

potreby politík Únie, a to pri zabezpečení 

ochrany finančných záujmov Únie. JRC by 

malo naďalej tvoriť ďalšie zdroje. 

(18) Spoločné výskumné centrum (JRC) 

by malo naďalej prispievať k tvorbe politík 

Únie nezávislými vedeckými dôkazmi 

zameranými na klienta a odbornou 

podporou počas celého politického cyklu. 

Priame akcie JRC by sa mali 

implementovať flexibilným, účinným 

a transparentným spôsobom 

s prihliadnutím na príslušné potreby 

používateľov JRC, rozpočtové obmedzenia 

a potreby politík Únie, a to pri zabezpečení 

ochrany finančných záujmov Únie. JRC by 

malo naďalej tvoriť ďalšie zdroje.  

 

Pozmeňujúci návrh  29 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V rámci piliera Otvorené inovácie 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania zameranú na realizáciu a 

urýchlenie prelomových inovácií v záujme 

rýchleho rastu trhu. Mal by prilákať 

inovatívne spoločnosti s potenciálom 

rozšírenia na medzinárodnej aj únijnej 

úrovni a poskytovať rýchle a flexibilné 

granty a možnosti spoločných investícií aj 

so súkromnými investormi. V záujme 

naplnenia týchto cieľov by mala byť 

založená Európska rada pre inováciu 

(EIC). Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT) a všeobecne 

európske inovačné ekosystémy, a to najmä 

spolufinancujúcimi partnerstvami s aktérmi 

podporujúcimi inovácie na celoštátnej a 

regionálnej úrovni. 

(19) V rámci piliera Inovačná Európa 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania orientovaného na výskum 

zameranú na realizáciu a urýchlenie 

prelomových inovácií v záujme rýchleho 

rastu trhu, ako aj podporu technologickej 

autonómie EÚ v strategických oblastiach. 

Mal by prilákať inovatívne spoločnosti 

vrátane MSP a startupov s potenciálom 

rozšírenia na medzinárodnej aj únijnej 

úrovni a poskytovať rýchle a flexibilné 

granty a možnosti spoločných investícií aj 

so súkromnými investormi. V záujme 

naplnenia týchto cieľov by mala byť 

založená Európska rada pre inováciu 

(EIC). Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT), regionálny 

inovačný systém EIT a všeobecne 

európske inovačné ekosystémy v celej 

Únii, a to najmä spolufinancujúcimi 
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partnerstvami s aktérmi z verejného aj 

súkromného sektora podporujúcimi 

inovácie na celoštátnej a regionálnej 

úrovni. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Ciele politiky tohto programu sa 

budú riešiť aj finančnými nástrojmi a 

rozpočtovými zárukami v rámci aspektov 

politiky v rámci fondu InvestEU. 

Finančná podpora by sa mala primerane 

použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo 

prípadov suboptimálnych investícií a 

akcie by nemali viesť k zdvojovaniu alebo 

vytlačeniu súkromných investícií či 

narúšaniu hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. 

(20) S cieľom riešiť potrebu podpory 

investícií do nelineárnych činností 

s vyšším rizikom, ako sú výskum 

a inovácie, je nevyhnutné, aby program 

Európsky horizont, najmä EIC, ako aj 

EIT so svojimi ZIS pracovali v súčinnosti 

s finančnými produktmi, ktoré sa majú 

zaviesť v rámci Fondu InvestEU. V tejto 

súvislosti skúsenosti získané z finančných 

nástrojov zavedených v rámci programu 

Horizont 2020, ako sú InnovFin 

a úverová záruka pre MSP, by mali slúžiť 

ako pevný základ na poskytovanie tejto 

cielenej podpory. EIC by mala rozvíjať 

strategické spravodajstvo a hodnotiace 

činnosti v reálnom čas v záujme včasného 

riadenia a koordinácie svojich rozličných 

akcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Prostredníctvom svojich nástrojov 

– Pathfinder (Prieskumník) a Accelerator 

(Akcelerátor) – by sa EIC mala 

zameriavať na identifikáciu, rozvoj a 

nasadenie prelomových inovácií 

prispievajúcich k vytvoreniu trhu a na 

podporu ich rýchleho rozšírenia na 

únijnej a medzinárodnej úrovni. 

vypúšťa sa 
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Poskytovaním jednotnej a efektívnej 

podpory prelomových inovácií by EIC 

mala vyplniť súčasné prázdne miesto, 

pokiaľ ide o verejnú podporu 

prelomových inovácií a súkromné 

investície do nich. Nástroje EIC si 

vyžadujú osobitné právne a riadiace 

prvky, aby sa zohľadnili jej ciele, najmä 

činnosti nasadzovania na trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Kombinovaným financovaním z 

EIC by mal nástroj Akcelerátor preklenúť 

tzv. údolie smrti medzi výskumom, fázou 

pred masovou komercializáciou a fázou 

rozšírenia spoločností. Nástroj Akcelerátor 

by mal predovšetkým poskytovať podporu 

operáciám, ktoré predstavujú také 

technologické alebo trhové riziká, že sa 

nepovažujú za financovateľné bankami, a 

ktoré nedokážu generovať významné 

investície na trhu. Doplní tak Program 

InvestEU založený nariadením...15. 

(22) Kombinovaným financovaním z 

EIC by mal nástroj EIC Akcelerátor 

preklenúť tzv. údolie smrti medzi 

výskumom, fázou pred masovou 

komercializáciou a fázou rozšírenia 

spoločností. Nástroj Akcelerátor by mal 

predovšetkým poskytovať podporu 

operáciám, ktoré predstavujú také 

technologické alebo trhové riziká, že sa 

nepovažujú za financovateľné bankami, a 

ktoré nedokážu generovať významné 

investície na trhu. Doplní tak Program 

InvestEU založený nariadením...15. 

__________________ __________________ 

15  15 ... 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT v záujme rozvoja celkovej 

inovačnej kapacity Únie usilovať o 

posilnenie inovačných ekosystémov, ktoré 
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prostredníctvom svojich znalostných a 

inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania a podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych 

a inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Systémy podpory zo strany EIT by mali 

prinášať výhody pre prijímateľov EIC, 

zatiaľ čo startupy vznikajúce zo 

znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT by mali mať prístup k akciám EIC. 

Keďže EIT je zameraný na inovačné 

ekosystémy, čím by sa mal prirodzene 

zaradiť do piliera Otvorené inovácie, 

plánovanie jeho ZIS by malo byť na 

základe procesu strategického plánovania 

zosúladené s pilierom Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu. 

sa zameriavajú na globálne výzvy, a to 

najmä prostredníctvom svojich znalostných 

a inovačných spoločenstiev (ZIS) a 

regionálneho inovačného systému EIT. V 

súlade so svojím zakladajúcim aktom, 

nariadením o EIT1a, a so strategickým 

inovačným programom EIT by mal EIT1b 
vo svojich aktivitách podporovať inovácie 

a integráciu vysokoškolského vzdelávania 

v rámci inovačného ekosystému, a to 

najmä: stimulovaním podnikateľského 

vzdelávania a podporou pevnej 

nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych 

a inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Systémy podpory zo strany EIT by mali 

prinášať výhody pre prijímateľov EIC, 

zatiaľ čo startupy vznikajúce zo 

znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT by mali mať zrýchlený prístup 

k akciám EIC. Keďže EIT je zameraný na 

inovačné ekosystémy, čím by sa mal 

prirodzene zaradiť do piliera Inovačná 

Európa, mal by podľa možnosti takisto 

podporovať všetky ostatné piliere, 

plánovanie jeho ZIS by malo byť na 

základe procesu strategického plánovania 

zosúladené s pilierom Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu. Je potrebné zabrániť zdvojeniu 

medzi ZIS a ostatnými nástrojmi v tej istej 

oblasti, najmä v iných partnerstvách. 

 __________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008 

(Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1), zmenené 

nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1292/2013 z 11. decembra 

2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 174). 

 1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ). 
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Pozmeňujúci návrh  34 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Zabezpečenie a zachovanie 

rovnakých podmienok pre spoločnosti, 

ktoré si konkurujú na danom trhu, by malo 

byť kľúčovou podmienkou úspechu 

prelomových či prevratných inovácií, čo 

umožní najmä malým a stredným 

inovátorom profitovať zo svojich investícií 

a získať podiel na trhu. 

(24) Zabezpečenie a zachovanie 

rovnakých podmienok pre spoločnosti, 

ktoré si konkurujú na danom trhu, by malo 

byť kľúčovou podmienkou úspechu 

prelomových či prevratných inovácií, čo 

umožní najmä malým a stredným 

inovátorom profitovať zo svojich investícií 

a získať podiel na trhu. Podobne určitá 

miera otvorenosti inovačného rozsahu 

financovaných akcií – oslovenie veľkej 

siete prijímateľov – môže významne 

prispieť k budovaniu kapacít MSP, keďže 

im poskytne prostriedky potrebné na 

prilákanie investícií a prosperitu. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja. Medzinárodná spolupráca by mala 

mať za cieľ posilniť excelentnosť Únie v 

oblasti výskumu a inovácie, zvýšiť 

atraktívnosť a hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

výzvy prevtelené do cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a podporovať externé 

politiky Únie. Mal by sa presadzovať 

prístup všeobecnej otvorenosti pre 

medzinárodnú participáciu a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce, a to aj 

prostredníctvom vhodnej oprávnenosti na 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

záujmu Únie a vzájomných prínosov a 

globálnych záväzkov k plneniu cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja. 

Medzinárodná spolupráca by mala mať za 

cieľ posilniť excelentnosť Únie v oblasti 

výskumu a inovácie, zvýšiť atraktívnosť 

a hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

spoločenské výzvy prevtelené do cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja 

a podporovať externé politiky Únie. Mal 

by sa presadzovať prístup všeobecnej 

otvorenosti pre vzájomnú medzinárodnú 

participáciu a cielené akcie medzinárodnej 

spolupráce a je potrebné uplatňovať 
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financovanie subjektov usadených v 

krajinách s nízkymi až strednými príjmami. 

Zároveň by sa malo presadzovať 

pridružovanie tretích krajín k programu. 

vhodné kritériá oprávnenosti 

zohľadňujúce rozdielne úrovne kapacít v 

oblasti výskumu a inovácie na 

financovanie subjektov usadených v 

krajinách s nízkymi až strednými príjmami. 

Zároveň by sa malo presadzovať 

pridružovanie tretích krajín k programu 

v prípade, že sa zabezpečuje reciprocita, 

chráni záujem Únie a presadzuje 

intenzívnejšia účasť všetkých členských 

štátov na programe. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácie, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácie by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú 

podporu programu malo byť spojené so 

šírením informácií verejnosti. Program by 

sa mal takisto usilovať odstrániť prekážky 

a zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľnej inovácie. 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácie, ktoré reagujú na 

obavy, potreby a očakávania občanov a 

občianskej spoločnosti, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Opatrenia prijaté na zlepšenie zapojenia 

občanov a občianskej spoločnosti by sa 

mali monitorovať. 
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Pozmeňujúci návrh  37 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (26 a) Program Európsky horizont by 

mal podporovať nové technológie, ktoré 

prispievajú k prekonávaniu prekážok, 

ktoré osobám so zdravotným postihnutím 

bránia v prístupe a plnohodnotnej účasti a 

ktoré v dôsledku toho obmedzujú vývoj 

skutočne inkluzívnej spoločnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (26 b) S cieľom posilniť Európsky 

výskumný priestor by sa v rámci všetkých 

častí programu malo prispievať k 

výraznému zmenšeniu rozdielov v oblasti 

výskumu a inovácie, najmä zvýšením 

zapojenia krajín, v ktorých prebieha 

zvyšovanie účasti, do akcií programu 

zameraných na výskum a inováciu, 

šírením vedeckej excelentnosti, podporou 

nových modelov spolupráce v oblasti 

výskumu a inovácie, zmenšením rozdielov 

v odmeňovaní medzi výskumnými 

pracovníkmi v rámci Únie, kompenzáciou 

účinkov úniku mozgov, modernizáciou 

vnútroštátnych výskumných a inovačných 

ekosystémov a zabezpečením vyváženého 

zastúpenia v hodnotiacich paneloch, 

expertných skupinách a vedeckých 

radách. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Podľa článku 349 ZFEÚ majú 

najvzdialenejšie regióny Únie nárok na 

osobitné opatrenia (s ohľadom na ich 

štrukturálnu, sociálnu a hospodársku 

situáciu) pri prístupe k horizontálnym 

programom Únie. V programe by sa preto 

malo prihliadnuť na osobitné 

charakteristiky týchto regiónov v súlade s 

oznámením Komisie s názvom Silnejšie a 

obnovené strategické partnerstvo s 

najvzdialenejšími regiónmi EÚ 

[COM(2017) 623 final], ktoré schválila 

Rada 12. apríla 2018. 

(27) Podľa článku 349 ZFEÚ majú 

najvzdialenejšie regióny Únie nárok na 

osobitné opatrenia (s ohľadom na ich 

štrukturálnu, sociálnu a hospodársku 

situáciu) pri prístupe k horizontálnym 

programom Únie. V programe by sa preto 

malo prihliadnuť na osobitné 

charakteristiky týchto regiónov v súlade s 

oznámením Komisie s názvom Silnejšie a 

obnovené strategické partnerstvo s 

najvzdialenejšími regiónmi EÚ 

[COM(2017) 623 final], ktoré schválila 

Rada 12. apríla 2018, a ak je to možné, 

mala by sa presadzovať ich účasť na 

programe. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy 

o Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 
aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácie. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácie a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

(28) Aktivity vyvíjané v rámci programu 

by mali byť zamerané na odstraňovanie 

rodových rozdielov, predchádzanie 

rodovému vychýleniu, lepšie začlenenie 

rodového rozmeru do obsahovej náplne 

výskumu a inovácie, cieľ zlepšiť 

rovnováhu medzi pracovným a 

súkromným životom a presadzovanie 

rovnosti žien a mužov vrátane zásad 

rovnakého odmeňovania uvedených v 

článku 141 ods. 3 ZFEÚ a v smernici 

2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti 

príležitostí a rovnakého zaobchádzania s 

mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti 

a povolania, ako aj na zabezpečenie 

prístupnosti výskumu a inovácie pre 

výskumných pracovníkov so zdravotným 

postihnutím. 
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Pozmeňujúci návrh  41 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Vzhľadom na osobitosti odvetvia 

obranného priemyslu by mali byť podrobné 

ustanovenia o financovaní výskumných 

projektov v sektore obrany z prostriedkov 

Únie stanovené v nariadení..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond16, ktoré 

obsahuje pravidlá účasti na výskume v 

sektore obrany. Výskumné a inovačné 

činnosti vykonávané v rámci Európskeho 

obranného fondu by sa mali zameriavať 

výhradne na uplatnenie v sektore obrany. 

(29) Vzhľadom na osobitosti odvetvia 

obranného priemyslu by mali byť podrobné 

ustanovenia o financovaní výskumných 

projektov v sektore obrany z prostriedkov 

Únie stanovené v nariadení..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond16, ktoré 

obsahuje pravidlá účasti na výskume v 

sektore obrany. Napriek tomu, že by sa 

mohli podporovať synergie medzi 

Európskym horizontom a Európskym 

obranným fondom, ak sa zabráni 

zdvojeniu, akcie v rámci programu 

Európsky horizont by sa mali zameriavať 

výhradne na civilné uplatnenie. 

__________________ __________________ 

16  16 ... 

 

 Pozmeňujúci návrh  42 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (31 a) Pri stanovovaní, vykonávaní, 

hodnotení a monitorovaní programu a 

podávaní správ o ňom by sa malo 

neprestajne vynakladať úsilie 

o administratívne zjednodušenie, najmä 

zníženie administratívneho zaťaženia 

a skrátenie oneskorení pre prijímateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (31 b) S cieľom zabezpečiť, aby Európa 

zostala na čele globálneho výskumu a 

inovácie v digitálnej oblasti, a zohľadniť 

potrebu zvýšenia investícií, aby bolo 

možné využívať rastúce príležitosti v 

oblasti digitálnych technológií, by sa na 

hlavné digitálne priority mal vyčleniť 

dostatočný rozpočet. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Podľa [v prípade potreby sa odkaz 

aktualizuje podľa nového rozhodnutia o 

zámorských krajinách a zámorských 

územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 

2013/755/EÚ23] osoby a subjekty usadené 

v zámorských krajinách a na zámorských 

územiach sú oprávnené získať 

financovanie v súlade s pravidlami a 

cieľmi programu a prípadnými 

dojednaniami uplatniteľnými na členský 

štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo 

územie spojené. 

(33) Podľa [v prípade potreby sa odkaz 

aktualizuje podľa nového rozhodnutia o 

zámorských krajinách a zámorských 

územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 

2013/755/EÚ23] osoby a subjekty usadené 

v zámorských krajinách a na zámorských 

územiach sú oprávnené získať 

financovanie v súlade s pravidlami a 

cieľmi programu a prípadnými 

dojednaniami uplatniteľnými na členský 

štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo 

územie spojené. V programe by sa mali 

náležite zohľadňovať osobitosti daných 

území s cieľom zabezpečiť ich účinnú 

účasť a podporovať spoluprácu a 

synergie, najmä v najvzdialenejších 

regiónoch, ako aj v tretích krajinách v ich 

susedstve. 

__________________ __________________ 

23 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 

novembra 2013 o pridružení zámorských 

krajín a území k Európskej únii (ďalej len 

„rozhodnutie o pridružení zámoria“) 

(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1). 

23 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 

novembra 2013 o pridružení zámorských 

krajín a území k Európskej únii (ďalej len 

„rozhodnutie o pridružení zámoria“) 

(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  45 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) Podľa odseku 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva treba 

vyhodnotiť tento program na základe 

informácií získaných splnením osobitných 

požiadaviek monitorovania a pritom 

zabrániť nadmernej regulácii a 

administratívnemu zaťaženiu, najmä 

pokiaľ ide o členské štáty. K týmto 

požiadavkám môžu v prípade potreby 

patriť merateľné ukazovatele ako základ 

pre hodnotenie vplyvov programu v praxi. 

(34) Podľa odseku 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva treba 

vyhodnotiť tento program na základe 

informácií získaných splnením osobitných 

požiadaviek monitorovania a pritom 

zabrániť nadmernej regulácii 

a administratívnemu zaťaženiu, najmä 

pokiaľ ide o členské štáty a prijímateľov v 

rámci programu. K týmto požiadavkám 

môžu v prípade potreby patriť merateľné 

ukazovatele ako základ pre hodnotenie 

vplyvov programu v praxi. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 38 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(38) Spoločné pravidlá v rámci celého 

programu by mali zabezpečiť súdržný 

rámec, ktorý uľahčí účasť v programoch s 

finančnou podporou z rozpočtu programu 

vrátane účasti v programoch riadených 

financujúcimi orgánmi, ako sú EIT, 

spoločné podniky alebo akékoľvek iné 

štruktúry podľa článku 187 ZFEÚ, a účasti 

v programoch realizovaných členskými 

štátmi podľa článku 185 ZFEÚ. Mala by sa 

zabezpečiť pružnosť, pokiaľ ide o 
prijímanie osobitných pravidiel, ak je to 

odôvodnené. 

(38) Spoločné pravidlá a požiadavky v 

rámci celého programu by mali zabezpečiť 

zjednodušené a spoločné nástroje 

vykonávania vrátane monitorovania a 

podávania správ a súdržný rámec, ktorý 

uľahčí účasť v programoch s finančnou 

podporou z rozpočtu programu vrátane 

účasti v programoch riadených 

financujúcimi orgánmi, ako sú EIT, 

spoločné podniky alebo akékoľvek iné 

štruktúry podľa článku 187 ZFEÚ, a účasti 

v programoch realizovaných členskými 

štátmi podľa článku 185 ZFEÚ. Prijímanie 

osobitných pravidiel by malo byť možné, 

ale výnimky sa musia obmedziť na 

prípady, keď sú nevyhnutne potrebné 

a riadne odôvodnené. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 39 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) V akciách, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti programu, by sa mali 

rešpektovať základné práva a dodržiavať 

zásady uznávané najmä Chartou 

základných práv Európskej únie. Takéto 

akcie by mali byť v súlade so všetkými 

právnymi povinnosťami vrátane 

medzinárodného práva a so všetkými 

príslušnými rozhodnutiami Komisie, ako je 

oznámenie Komisie z 28. júna 201324, ako 

aj s etickými zásadami vrátane zabránenia 

akémukoľvek porušovaniu etiky vo 

výskume. Pri výskumných činnostiach by 

sa mal zohľadňovať aj článok 13 ZFEÚ a 

malo by sa obmedziť využívanie zvierat na 

výskum a testovanie s cieľom úplne 

nahradiť ich využívanie. 

(39) V akciách, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti programu, by sa mali 

rešpektovať základné práva a dodržiavať 

zásady uznávané najmä Chartou 

základných práv Európskej únie. Takéto 

akcie by mali byť v súlade so všetkými 

právnymi povinnosťami vrátane 

medzinárodného práva a so všetkými 

príslušnými rozhodnutiami Komisie, ako je 

oznámenie Komisie z 28. júna 2013, ako aj 

s etickými zásadami vrátane zabránenia 

akémukoľvek porušovaniu etiky vo 

výskume. Mali by sa zohľadňovať 

stanoviská Európskej skupiny pre etiku vo 

vede a v nových technológiách, Agentúry 

Európskej únie pre základné práva a 

európskeho dozorného úradníka pre 

ochranu údajov. Pri výskumných 

činnostiach by sa mal zohľadňovať aj 

článok 13 ZFEÚ a malo by sa obmedziť 

využívanie zvierat na výskum a testovanie 

s cieľom úplne nahradiť ich využívanie. 

__________________ __________________ 

24 Ú. v. EÚ C 205, 19.7.2013, s. 9. 24 Ú. v. EÚ C 205, 19.7.2013, s. 9. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) V súlade s cieľmi medzinárodnej 

spolupráce stanovenými v článkoch 180 a 

186 ZFEÚ by sa mala presadzovať účasť 

právnych subjektov zriadených v tretích 

krajinách a účasť medzinárodných 

organizácií. Implementácia programu by 

mala byť v súlade s opatreniami prijatými 

podľa článkov 75 a 215 ZFEÚ a mala by 

byť v súlade s medzinárodným právom. Pri 

akciách súvisiacich so strategickými 

(40) V súlade s cieľmi medzinárodnej 

spolupráce stanovenými v článkoch 180 

a 186 ZFEÚ by sa mala presadzovať účasť 

právnych subjektov zriadených v tretích 

krajinách a účasť medzinárodných 

organizácií v najlepšom vedeckom, 

spoločenskom, hospodárskom a 

technologickom záujme Únie. 

Implementácia programu by mala byť v 

súlade s opatreniami prijatými podľa 
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aktívami, záujmami, autonómiou alebo 

bezpečnosťou Únie môže byť účasť na 

osobitných činnostiach programu 

obmedzená iba na subjekty usadené v 

členských štátoch alebo na subjekty 

usadené v určených pridružených alebo 

iných tretích krajinách popri členských 

štátoch. 

článkov 75 a 215 ZFEÚ a mala by byť v 

súlade s medzinárodným právom. Pri 

akciách súvisiacich so strategickými 

aktívami, záujmami, autonómiou alebo 

bezpečnosťou Únie môže byť účasť na 

osobitných činnostiach programu 

obmedzená iba na subjekty usadené v 

členských štátoch alebo na subjekty 

usadené v určených pridružených alebo 

iných tretích krajinách popri členských 

štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Vzhľadom na význam riešenia 

zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 

plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného 

rozvoja OSN tento program bude 

prispievať k presadzovaniu opatrení na 

ochranu klímy a dosiahnutiu celkového 

cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na 

podporu cieľov v oblasti klímy. 

(41) Uznávajúc, že zmena klímy je 

jednou z najväčších globálnych a 

spoločenských výziev, a vzhľadom na 

význam riešenia zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a 

ciele udržateľného rozvoja OSN tento 

program bude aspoň 35 % svojich 

výdavkov prispievať k podpore 

klimatických cieľov podľa vhodnosti a v 

rámci všeobecného cieľa Únie 

zohľadňovať problematiku zmeny klímy a 

vynakladať na túto oblasť 30 % rozpočtu 

EÚ. Na monitorovanie a overovanie tohto 

cieľa sa všetky výdavky súvisiace s klímou 

musia zaznamenať, aby sa týkali všetkých 

rozpočtových programov Únie, a zahrnúť 

sa do vhodných častí pracovného 

programu. Ich odhadované výdavky na 

konkrétne technológie, ktoré patria medzi 

technológie čistej energie, by sa mali 

rozčleniť, aby sa zabezpečila 

porovnateľnosť na medzinárodnej 

úrovni. S cieľom riešiť odporúčania 

Európskeho dvora audítorov (správa 

č. 31/2016) by sa v mechanizmoch na 

zohľadňovanie problematiky zmeny klímy 

malo pri podávaní správ ex post 

rozlišovať medzi zmierňovaním a 
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adaptáciou. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 43 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(43) Využívanie citlivých podkladových 

informácií alebo prístup neoprávnených 

osôb k citlivým výsledkom môže mať 

nepriaznivý vplyv na záujmy Únie alebo 

jedného či viacerých jej členských štátov. 

Zaobchádzanie s dôvernými údajmi a 

utajovanými skutočnosťami by sa preto 

malo riadiť všetkými príslušnými 

ustanoveniami práva Únie vrátane 

vnútorných predpisov inštitúcií, akým je 

napríklad rozhodnutie Komisie (EÚ, 

Euratom) 2015/444, ktorým sa stanovujú 

ustanovenia o bezpečnostných predpisoch 

na ochranu utajovaných skutočností EÚ. 

(43) Využívanie citlivých podkladových 

informácií alebo prístup neoprávnených 

osôb k citlivým výsledkom a výskumným 

údajom môže mať nepriaznivý vplyv na 

záujmy Únie alebo jedného či viacerých jej 

členských štátov. Zaobchádzanie s 

dôvernými údajmi a utajovanými 

skutočnosťami by sa preto malo riadiť 

všetkými príslušnými ustanoveniami práva 

Únie vrátane vnútorných predpisov 

inštitúcií, akým je napríklad rozhodnutie 

Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444, ktorým 

sa stanovujú ustanovenia o bezpečnostných 

predpisoch na ochranu utajovaných 

skutočností EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 44 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(44) Je nevyhnutné stanoviť minimálne 

podmienky účasti, a to jednak ako 

všeobecné pravidlo, keď by členom 

konzorcia mal byť aspoň jeden právny 

subjekt z niektorého členského štátu, ako 

aj s ohľadom na osobitosti konkrétneho 

typu akcií v rámci programu. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 45 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(45) Je vhodné stanoviť podmienky 

poskytovania finančných prostriedkov 

Únie účastníkom akcií v rámci programu. 

V záujme ďalšieho zjednodušenia by sa 

mali granty implementovať s 

prihliadnutím na všetky formy príspevkov 

stanovené v nariadení o rozpočtových 

pravidlách vrátane jednorazových platieb, 

paušálnych sadzieb alebo jednotkových 

nákladov. 

(45) Je nevyhnutné stanoviť podmienky 

poskytovania finančných prostriedkov 

Únie účastníkom akcií v rámci programu. 

Granty budú hlavným druhom 

financovania podľa tohto rozhodnutia. 

Iné druhy financovania by sa mali 

vyberať na základe ich schopnosti splniť 

špecifické ciele akcií a dosiahnuť 

výsledky s prihliadnutím najmä na náklady 

na kontroly, administratívne zaťaženie 

a očakávané riziko nesúladu. V prípade 

grantov by to malo v záujme ďalšieho 

zjednodušenia zahŕňať posúdenie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych platieb 

a stupníc jednotkových nákladov, ako sú 

stanovené v nariadení o rozpočtových 

pravidlách. Predtým, ako by sa nový 

systém refundácie nákladov mohol 

posúdiť ako skutočné zjednodušenie pre 

prijímateľov, malo by sa vykonať 

rozsiahle hodnotenie s pozitívnym 

výsledkom. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 46 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(46) Miery financovania v tomto 

nariadení predstavujú maximálne sumy, 

aby sa splnila zásada spolufinancovania. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 47 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(47) V súlade s nariadením o 

rozpočtových pravidlách by mal program 

poskytovať základ pre širšie akceptovanie 

(47) V súlade s nariadením o 

rozpočtových pravidlách by mal program 

poskytovať základ pre širšie akceptovanie 
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bežných postupov nákladového 

účtovníctva prijímateľov, pokiaľ ide o 

náklady na zamestnancov a jednotkové 

náklady v prípade vnútropodnikovej 

fakturácie tovarov a služieb. 

bežných postupov nákladového 

účtovníctva prijímateľov, pokiaľ ide o 

náklady na zamestnancov a jednotkové 

náklady v prípade vnútropodnikovej 

fakturácie tovarov a služieb. Všetci 

prijímatelia by mali mať možnosť 

rozhodnúť sa pre používanie 

jednotkových nákladov v prípade 

vnútropodnikovej fakturácie tovarov a 

služieb s kombináciou priamych a 

nepriamych nákladov. Náklady 

odhadnuté pomocou kľúča na určenie 

príspevkov by mali byť oprávnené. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 48 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(48) Aktuálny systém úhrady 

skutočných nákladov na zamestnancov by 

sa mal ďalej zjednodušiť na základe 

prístupu projektového odmeňovania 

vypracovaného v rámci programu Horizont 

2020 a ešte viac zosúladiť s nariadením o 

rozpočtových pravidlách. 

(48) Aktuálny systém úhrady 

skutočných nákladov na zamestnancov by 

sa mal ďalej zjednodušiť na základe 

prístupu projektového odmeňovania 

vypracovaného v rámci programu Horizont 

2020 a ešte viac zosúladiť s nariadením o 

rozpočtových pravidlách, a to s cieľom 

dosiahnuť všeobecné uplatňovanie zásady 

„rovnaká odmena za rovnakú prácu“ a 

odstrániť rozdiely v odmeňovaní medzi 

výskumnými pracovníkmi EÚ zapojenými 

do programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 50 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(50) Mali by sa stanoviť pravidlá 

upravujúce využívanie a šírenie výsledkov 

s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia 

podľa potreby chránili, využívali, šírili 

uvedené výsledky a poskytovali k nim 

(50) Mali by sa stanoviť pravidlá 

upravujúce využívanie a šírenie výsledkov 

s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia 

podľa potreby chránili, využívali, šírili 

uvedené výsledky a poskytovali k nim 
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prístup. Väčšia pozornosť by sa mala 

venovať využívaniu výsledkov, najmä v 

Únii. Prijímatelia by mali počas akcie a po 

jej skončení aktualizovať svoje plány 

týkajúce sa využívania a šírenia výsledkov. 

prístup, pričom sa zohľadnia oprávnené 

záujmy prijímateľov a všetky ostatné 

obmedzenia, ako sú pravidlá ochrany 

údajov, ochrany súkromia a bezpečnosti, 

ako aj práva duševného vlastníctva, 

dôvernosť alebo globálna hospodárska 

konkurencieschopnosť Únie. Väčšia 

pozornosť by sa mala venovať využívaniu 

výsledkov, najmä v Únii. Prijímatelia by 

mali počas akcie aktualizovať svoje plány 

týkajúce sa využívania a šírenia výsledkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 51 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na excelentnosť, by 

mali ostať zachované. Návrhy by sa mali 

naďalej vyberať na základe hodnotenia 

nezávislých expertov. V prípade potreby 

by sa malo prihliadať na nutnosť zaistiť 

celkovú súdržnosť portfólia projektov. 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na kritériá 

excelentnosti, vplyvu, kvality a 

efektívnosti vykonávania, by mali ostať 

zachované. Návrhy by sa mali naďalej 

vyberať na základe hodnotenia nezávislých 

expertov pochádzajúcich z čo najväčšieho 

počtu členských štátov. Komisia by mala v 

prípadoch, keď je to vhodné, organizovať 

anonymné hodnotenia a analyzovať ich 

výsledky s cieľom zachovať pri výbere 

nestrannosť. V prípade potreby by 

nezávislí experti mali prihliadať na 

nutnosť zaistiť celkovú súdržnosť portfólia 

projektov. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 52 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(52) Malo by sa počítať s širším 

vzájomným využívaním auditov a 

(52) V prípade všetkých častí programu 

by malo prebiehať systematické vzájomné 
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hodnotení, a to aj vo vzťahu k iným 

programom Únie, aby sa znížilo 

administratívne zaťaženie prijímateľov 

finančných prostriedkov Únie. Toto 

vzájomné využívanie auditov by malo byť 

výslovne predpokladané aj v súvislosti s 

ďalšími prvkami uistenia, ako sú 

systémové a procesné audity. 

využívanie auditov a hodnotení v súlade s 

článkom 127 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách vo vzťahu k iným programom 

Únie, aby sa znížilo administratívne 

zaťaženie prijímateľov finančných 

prostriedkov Únie. Toto vzájomné 

využívanie auditov by malo byť výslovne 

predpokladané aj v súvislosti s ďalšími 

prvkami uistenia, ako sú systémové a 

procesné audity. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 53 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(53) Osobitné výzvy v oblasti výskumu 

a inovácie by sa mali riešiť súťažami o 

ceny, podľa potreby vrátane spoločných 

cien, organizovanými Komisiou alebo 

financujúcim orgánom s ďalšími orgánmi 

Únie, tretími krajinami, medzinárodnými 

organizáciami alebo neziskovými 

právnymi subjektmi. 

(53) Osobitné výzvy v oblastiach 

výskumu a inovácie by sa mali riešiť 

súťažami o ceny, podľa potreby vrátane 

spoločných cien, organizovanými 

Komisiou alebo financujúcim orgánom s 

ďalšími orgánmi Únie, tretími krajinami, 

medzinárodnými organizáciami alebo 

neziskovými právnymi subjektmi. Ceny by 

sa mali udeľovať najmä projektom, ktoré 

lákajú vedcov do krajín, v ktorých 

prebieha zvyšovanie účasti, ako aj 

úspešným projektom, aby sa zlepšila ich 

viditeľnosť a umožnila väčšia propagácia 

akcií financovaných Úniou. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 54 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(54) Typy financovania a spôsoby 

plnenia uvedené v tomto nariadení sa 

zvolia na základe ich schopnosti splniť 

špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 

berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 

administratívne zaťaženie a očakávané 

(54) Typy financovania a spôsoby 

plnenia uvedené v tomto nariadení sa 

zvolia na základe ich schopnosti splniť 

špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 

berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 

administratívne zaťaženie a očakávané 
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riziko nesúladu. Pri grantoch sa zváži 

použitie jednorazových platieb, paušálnych 

sadzieb a stupníc jednotkových nákladov, 

riziko nesúladu. Malo by sa pri tom zvážiť 

použitie jednorazových platieb, paušálnych 

sadzieb a stupníc jednotkových nákladov, 

 

 Pozmeňujúci návrh  61 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 1 Článok 1 

Predmet úpravy Predmet úpravy 

1. Týmto nariadením sa stanovuje 

Európsky horizont – rámcový program pre 

výskum a inováciu (ďalej len „program“) a 

pravidlá účasti na nepriamych akciách v 

rámci programu a šírenia ich výsledkov. 

1. Týmto nariadením sa stanovuje 

Európsky horizont – rámcový program pre 

výskum a inováciu (ďalej len „program“) 

a pravidlá účasti na nepriamych akciách 

v rámci programu a šírenia ich výsledkov a 

určuje sa rámec, ktorým sa riadi podpora 

Únie na výskumné a inovačné činnosti. 

2. Stanovujú sa v ňom ciele programu, 

rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, 

formy financovania z prostriedkov Únie a 

pravidlá poskytovania týchto finančných 

prostriedkov. 

2. Stanovujú sa v ňom ciele programu, 

rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, 

formy financovania z prostriedkov Únie a 

pravidlá poskytovania týchto finančných 

prostriedkov. 

3. Program sa implementuje takto: 3. Program sa implementuje takto: 

a) osobitným programom zriadeným 

rozhodnutím …/…/EÚ25, ktorý zahŕňa 

finančný príspevok pre EIT; 

a) osobitným programom zriadeným 

rozhodnutím …/…/EÚ25, ktorý zahŕňa 

logiku a oblasti intervencií EIT; 

b) osobitným programom pre obranný 

výskum zriadeným nariadením …/…/EÚ. 

b) osobitným programom pre obranný 

výskum zriadeným nariadením …/…/EÚ. 

4. Ak nie je výslovne uvedené inak, 

pojmy „Európsky horizont“, „program“ a 

„osobitný program“ používané v tomto 

nariadení sa vzťahujú na záležitosti, ktoré 

sa týkajú iba osobitného programu podľa 

odseku 3 písm. a). 

4. Ak nie je výslovne uvedené inak, 

pojmy „Európsky horizont“, „program“ a 

„osobitný program“ používané v tomto 

nariadení sa nevzťahujú na záležitosti, 

ktoré sa týkajú osobitného programu podľa 

odseku 3 písm. b). 

 4 a. EIT vykoná program v súlade so 

strategickým plánom v oblasti výskumu a 

inovácie a strategickým inovačným 

programom EIT na roky 2021 – 2027 

s tým, že na každé nové vytvorené ZIS sa, 

ak to bude možné, vyčlenia ďalšie 

primerané rozpočtové prostriedky a nové 
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ZIS neohrozia ciele a záväzky existujúcich 

ZIS. 

__________________ __________________ 

25 25 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2 Článok 2 

Vymedzenie pojmov Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto 

vymedzenie pojmov: 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto 

vymedzenie pojmov: 

(1) „výskumné infraštruktúry“ sú 

zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby 

výskumným komunitám na realizáciu 

výskumu a podporu inovácie v ich 

oblastiach. Toto vymedzenie pojmu zahŕňa 

súvisiace ľudské zdroje, ako aj hlavné 

vybavenie alebo súpravy prístrojov; 

zariadenia založené na znalostiach, ako sú 

zbierky, archívy alebo infraštruktúry 

vedeckých údajov; výpočtové systémy, 

komunikačné siete a všetku ostatnú 

infraštruktúru jedinečnej povahy a 

otvorenú pre externých používateľov, ktorá 

má zásadný význam pre dosahovanie 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie. 

V prípade potreby sa môžu použiť i mimo 

výskumu, napríklad vo vzdelávaní alebo vo 

verejných službách, a môžu byť 

centralizované, virtuálne alebo 

decentralizované; 

(1) „výskumné infraštruktúry“ sú 

zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby 

výskumným komunitám na realizáciu 

výskumu a podporu inovácie v ich 

oblastiach. Toto vymedzenie pojmu zahŕňa 

súvisiace ľudské zdroje, ako aj hlavné 

vybavenie alebo súpravy prístrojov, najmä 

tie, ktoré sú podporované z iných fondov 

Únie, ako sa uvádza v prílohe IV; 

zariadenia založené na znalostiach, ako sú 

zbierky, archívy alebo infraštruktúry 

vedeckých údajov; výpočtové systémy, 

komunikačné siete a všetku ostatnú 

infraštruktúru jedinečnej povahy a 

otvorenú pre externých používateľov, ktorá 

má zásadný význam pre dosahovanie 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie. 

V prípade potreby sa môžu použiť i mimo 

výskumu, napríklad vo vzdelávaní alebo vo 

verejných službách, a môžu byť 

centralizované, virtuálne alebo 

decentralizované; 

(2) „stratégia pre inteligentnú 

špecializáciu“ má rovnaký význam ako 

stratégia pre inteligentnú špecializáciu 

vymedzená v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/201326, 

ktorá spĺňa základné podmienky stanovené 

v nariadení (EÚ) XX [všeobecné 

(2) „stratégia pre inteligentnú 

špecializáciu“ má rovnaký význam ako 

stratégia pre inteligentnú špecializáciu 

vymedzená v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/201326, 

ktorá spĺňa základné podmienky stanovené 

v nariadení (EÚ) XX [všeobecné 
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nariadenie]; nariadenie]; 

(3) „európske partnerstvo“ je iniciatíva, 

pri ktorej sa Únia spolu so súkromnými 

a/alebo verejnými partnermi (ako napríklad 

priemyslom, výskumnými organizáciami, 

subjektmi poverenými vykonávaním 

verejnej služby na miestnej, regionálnej, 

celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni 

alebo organizáciami občianskej spoločnosti 

vrátane nadácií) zaviaže spoločne 

podporovať vypracovanie a implementáciu 

programu výskumných a inovačných 

činností, a to aj tých, ktoré sú spojené so 

zavádzaním na trhu a v regulačnej, či 

politickej oblasti; 

(3) „európske partnerstvo“ je iniciatíva, 

pri ktorej sa Únia spolu so súkromnými 

a/alebo verejnými partnermi (ako napríklad 

priemyslom, univerzitami, výskumnými 

organizáciami vrátane výskumných 

infraštruktúr, subjektmi poverenými 

vykonávaním verejnej služby na miestnej, 

regionálnej, celoštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni alebo organizáciami 

občianskej spoločnosti vrátane 

mimovládnych organizácií a nadácií) v 

prípade, že je to vhodné, zaviaže spoločne 

podporovať vypracovanie a implementáciu 

programu výskumných a inovačných 

činností, a to aj tých podľa článkov 185 

a 187 ZFEÚ a tých, ktoré sú spojené so 

zavádzaním na trhu a v regulačnej, či 

politickej oblasti; 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný online prístup k výstupom 

výskumu pochádzajúcim z akcií 

financovaných v rámci programu, najmä k 

vedeckým publikáciám a výskumným 

údajom; 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný online prístup k výstupom 

výskumu pochádzajúcim z akcií 

financovaných v rámci programu, najmä 

k vedeckým publikáciám a výskumným 

údajom. Pokiaľ ide o výskumné údaje, 

príslušné záujmy v oblasti ochrany 

súkromia a bezpečnosti, ako aj práv 

duševného vlastníctva, dôvernosti, 

globálnej hospodárskej 

konkurencieschopnosti Európskej únie 

a iné legitímne záujmy je potrebné riešiť 

v súlade so zásadou „tak otvorené, ako je 

len možné, tak uzavreté, ako je potrebné“ 

a v súlade s „rozsiahlymi výnimkami“; 

(5) „misia“ je portfólio akcií 

zameraných na dosiahnutie merateľného 

cieľa v stanovenom čase a vplyvu na vedu, 

technológiu a/alebo spoločnosť a občanov, 

ktorý by sa nedal dosiahnuť jednotlivými 

akciami; 

(5) „misia“ je portfólio akcií v oblasti 

výskumu a inovácie založených na 

excelentnosti, ktoré môžu zahŕňať viac 

klastrov a byť prierezové, zameraných na 

dosiahnutie merateľného cieľa v 

stanovenom čase, a ktoré majú vplyv na 

vedu, technológiu, spoločnosť, tvorbu 

politík a/alebo diplomaciu a občanov, a 

ktoré by sa nedali dosiahnuť jednotlivými 

akciami; 

(6) „obstarávanie vo fáze pred 

komerčným využitím“ je obstarávanie 

(6) „obstarávanie vo fáze pred 

komerčným využitím“ je obstarávanie 
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služieb v oblasti výskumu a vývoja 

zahŕňajúce účasť na riziku a zisku podľa 

trhových podmienok a konkurenčný vývoj 

vo fázach s jasným oddelením 

obstarávaných služieb v oblasti výskumu a 

vývoja od nasadenia komerčných objemov 

konečných výrobkov; 

služieb v oblasti výskumu a vývoja 

zahŕňajúce účasť na riziku a zisku podľa 

trhových podmienok a konkurenčný vývoj 

vo fázach s jasným oddelením 

obstarávaných služieb v oblasti výskumu a 

vývoja od nasadenia komerčných objemov 

konečných výrobkov; 

(7) „verejné obstarávanie inovačných 

riešení“ je obstarávanie, v ktorom verejní 

obstarávatelia konajú ako prvý zákazník 

inovovaných tovarov alebo služieb, ktoré 

ešte nie sú vo veľkom rozsahu dostupné na 

komerčnom základe, a môže zahŕňať 

skúšky zhody; 

(7) „verejné obstarávanie inovačných 

riešení“ je obstarávanie, v ktorom verejní 

obstarávatelia konajú ako prvý zákazník 

inovovaných tovarov alebo služieb, ktoré 

ešte nie sú vo veľkom rozsahu dostupné na 

komerčnom základe, a môže zahŕňať 

skúšky zhody; 

(8) „prístupové práva“ sú práva na 

využívanie výsledkov alebo podkladov; 

(8) „prístupové práva“ sú práva na 

využívanie výsledkov alebo podkladov 

podľa podmienok stanovených v súlade s 

týmto nariadením; 

(9) „podklady“ sú akékoľvek údaje, 

know-how alebo informácie v akejkoľvek 

forme alebo akejkoľvek povahy, hmotné 

alebo nehmotné, vrátane práv, ako sú práva 

duševného vlastníctva, ktoré: i) majú 

prijímatelia v držbe pred pristúpením 

k akcii; ii) písomne určili prijímatelia 

akýmkoľvek spôsobom ako potrebné na 

implementáciu akcie alebo využitie jej 

výsledkov; 

(9) „podklady“ sú akékoľvek údaje, 

know-how alebo informácie v akejkoľvek 

forme alebo akejkoľvek povahy, hmotné 

alebo nehmotné, vrátane práv, ako sú práva 

duševného vlastníctva, ktoré: i) majú 

prijímatelia v držbe pred pristúpením 

k akcii; a ii) určili prijímatelia v písomnej 

dohode ako potrebné na implementáciu 

akcie alebo využitie jej výsledkov; 

(10) „šírenie“ je zverejnenie výsledkov 

vhodnými prostriedkami (okrem 

prostriedkov vyplývajúcich z ochrany 

alebo využívania výsledkov) vrátane 

vedeckých publikácií v akomkoľvek 

médiu; 

(10) „šírenie“ je zverejnenie výsledkov 

vhodnými prostriedkami (okrem 

prostriedkov vyplývajúcich z ochrany 

alebo využívania výsledkov) vrátane 

vedeckých publikácií v akomkoľvek 

médiu; 

(11) „využívanie“ je využitie výsledkov 

v ďalších výskumných a inovačných 

činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje daná 

akcia, alebo ich využitie na vývoj, tvorbu a 

výrobu výrobku alebo procesu a jeho 

uvedenie na trh, alebo na vytvorenie a 

poskytovanie služby, alebo ich využitie v 

normalizačných činnostiach; 

(11) „využívanie“ je využitie výsledkov 

v ďalších výskumných a inovačných 

činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje daná 

akcia, alebo okrem iného ich komerčné 

využitie, napríklad na vývoj, tvorbu a 

výrobu výrobku alebo procesu a na 

obchodovanie s nimi, alebo na vytvorenie a 

poskytovanie služby, alebo ich využitie v 

normalizačných činnostiach; 

(12) „spravodlivé a primerané 

podmienky“ sú vhodné podmienky vrátane 

možných finančných podmienok alebo 

(12) „spravodlivé a primerané 

podmienky“ sú vhodné podmienky vrátane 

možných finančných podmienok alebo 
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podmienok bezplatného poskytovania, 

ktoré zohľadňujú konkrétne okolnosti 

žiadosti o prístup, napríklad skutočnú alebo 

potenciálnu hodnotu výsledkov alebo 

podkladov, ku ktorým sa požaduje prístup, 

a/alebo rozsah, obdobie trvania alebo iné 

charakteristiky plánovaného využívania; 

podmienok bezplatného poskytovania, 

ktoré zohľadňujú konkrétne okolnosti 

žiadosti o prístup, napríklad skutočnú alebo 

potenciálnu hodnotu výsledkov alebo 

podkladov, ku ktorým sa požaduje prístup, 

a/alebo rozsah, obdobie trvania alebo iné 

charakteristiky plánovaného využívania; 

(13) „financujúci orgán“ je orgán alebo 

organizácia, okrem Komisie, ako sa uvádza 

v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, ktoré Komisia 

poverila úlohami plnenia rozpočtu v rámci 

programu; 

(13) „financujúci orgán“ je orgán alebo 

organizácia, okrem Komisie, ako sa uvádza 

v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, ktoré Komisia 

poverila úlohami plnenia rozpočtu v rámci 

programu; 

(14) „medzinárodná organizácia 

európskeho výskumu“ je medzinárodná 

organizácia, ktorej väčšinu členov tvoria 

členské štáty alebo pridružené krajiny 

a ktorej základným cieľom je presadzovať 

vedeckú a technickú spoluprácu v Európe; 

(14) „medzinárodná organizácia 

európskeho výskumu“ je medzinárodná 

organizácia, ktorej väčšinu členov tvoria 

členské štáty alebo pridružené krajiny 

a ktorej základným cieľom je presadzovať 

vedeckú a technickú spoluprácu v Európe; 

(15) „právny subjekt“ je každá fyzická 

alebo právnická osoba zriadená a uznaná 

ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva 

Únie alebo medzinárodného práva, ktorá 

má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo 

svojom mene, môže vykonávať práva a 

podliehať povinnostiam, alebo subjekt bez 

právnej subjektivity v súlade s článkom 

197 ods. 2 písm. c) nariadenia o 

rozpočtových pravidlách; 

(15) „právny subjekt“ je každá fyzická 

alebo právnická osoba zriadená a uznaná 

ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva 

Únie alebo medzinárodného práva, ktorá 

má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo 

svojom mene, môže vykonávať práva a 

podliehať povinnostiam, alebo subjekt bez 

právnej subjektivity v súlade s článkom 

197 ods. 2 písm. c) nariadenia o 

rozpočtových pravidlách; 

 (15 a) „krajiny, v ktorých prebieha 

zvyšovanie účasti“ sú krajiny určené 

zloženým ukazovateľom výskumnej 

excelentnosti (intenzita výskumu a vývoja, 

excelentnosť v oblasti vedy a technológií, 

intenzita vedomostí v hospodárstve, 

príspevok vyspelých a stredne vyspelých 

technológií k obchodnej bilancii) 

a korekčnou prahovou hodnotou na 

úrovni 70 % priemeru Únie26a; 

(16) „neziskový právny subjekt“ je 

právny subjekt, ktorý je podľa svojej 

právnej formy neziskový alebo ktorý má 

právnu alebo štatutárnu povinnosť 

nerozdeľovať zisk svojim akcionárom 

alebo jednotlivým členom; 

(16) „neziskový právny subjekt“ je 

právny subjekt, ktorý je podľa svojej 

právnej formy neziskový alebo ktorý má 

právnu alebo štatutárnu povinnosť 

nerozdeľovať zisk svojim akcionárom 

alebo jednotlivým členom; 

(17) „spoločnosť so strednou trhovou (17) „spoločnosť so strednou trhovou 
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kapitalizáciou“ je spoločnosť, ktorá nie je 

mikropodnikom ani malým a stredným 

podnikom (ďalej len „MSP“) v zmysle 

vymedzenia v odporúčaní Komisie 

2003/361/ES27, s počtom zamestnancov až 

3000, pričom počet pracovníkov je 

vypočítaný v súlade s hlavou I článkami 3, 

4, 5 a 6 prílohy k uvedenému odporúčaniu; 

kapitalizáciou“ je spoločnosť, ktorá nie je 

mikropodnikom ani malým a stredným 

podnikom (ďalej len „MSP“) v zmysle 

vymedzenia v odporúčaní Komisie 

2003/361/ES27, s počtom zamestnancov až 

3000, pričom počet pracovníkov je 

vypočítaný v súlade s hlavou I článkami 3, 

4, 5 a 6 prílohy k uvedenému odporúčaniu; 

(18) „výsledky“ sú akékoľvek hmotné 

alebo nehmotné účinky akcie, ako 

napríklad údaje, know-how alebo 

informácie bez ohľadu na ich formu alebo 

povahu a bez ohľadu na to, či môžu alebo 

nemôžu byť chránené, ako aj všetky práva, 

ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv 

duševného vlastníctva; 

(18) „výsledky“ sú akékoľvek hmotné 

alebo nehmotné výstupy akcie, ako 

napríklad údaje, know-how alebo 

informácie bez ohľadu na ich formu alebo 

povahu a bez ohľadu na to, či môžu alebo 

nemôžu byť chránené, ako aj všetky práva, 

ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv 

duševného vlastníctva; 

(19) „známka excelentnosti“ je 

certifikovaná značka, ktorou sa preukazuje, 

že návrh predložený v rámci výzvy na 

predkladanie návrhov prekročil všetky 

prahové hodnoty stanovené v pracovnom 

programe, nemohol však získať 

financovanie z dôvodu nedostatočných 

rozpočtových prostriedkov na danú výzvu 

v pracovnom programe; 

(19) „známka excelentnosti“ je 

certifikovaná značka, ktorou sa preukazuje, 

že návrh predložený v rámci výzvy na 

predkladanie návrhov prekročil všetky 

prahové hodnoty stanovené v pracovnom 

programe, nemohol však získať 

financovanie z dôvodu nedostatočných 

rozpočtových prostriedkov na danú výzvu 

v pracovnom programe, ale ktorý by mohol 

získať podporu z iných zdrojov 

financovania na úrovni Únie alebo na 

vnútroštátnej úrovni; 

 (19 a) „strategický plán v oblasti 

výskumu a inovácie“ je dokument, ktorý 

sa každé dva roky prijíma prostredníctvom 

delegovaného aktu, ktorým sa dopĺňa 

osobitný program a ktorý sa odvíja od 

rozsiahleho povinného mnohostranného 

konzultačného procesu s členskými 

štátmi, Európskym parlamentom a 

zainteresovanými stranami v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácie vrátane 

občianskej spoločnosti. Vymedzujú sa 

v ňom priority, nástroje a vhodné typy 

akcií a foriem vykonávania, a slúži tak 

ako základ pre vytváranie pracovných 

programov. Obsahuje najmä vybraté 

misie, novovytvorené alebo pokračujúce 

zmluvné alebo inštitucionálne 

partnerstvá, iniciatívy FET a ZIS; 

(20) „pracovný program“ je dokument (20) „pracovný program“ je dokument 
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prijatý Komisiou na implementáciu 

osobitného programu28 v súlade s jeho 

článkom 12 alebo obsahovo a štrukturálne 

rovnocenný dokument prijatý financujúcim 

orgánom; 

prijatý Komisiou na implementáciu 

osobitného programu28 v súlade s jeho 

článkom 12 alebo obsahovo a štrukturálne 

rovnocenný dokument prijatý financujúcim 

orgánom; 

(21) „vratný preddavok“ je časť 

kombinovaného financovania programu 

Európsky horizont alebo EIC 

zodpovedajúca pôžičke podľa hlavy X 

nariadenia o rozpočtových pravidlách, 

ktorú však Únia udeľuje priamo na 

neziskovom základe s cieľom pokryť 

náklady na činnosti inovačnej akcie a ktorú 

prijímateľ uhrádza Únii za podmienok 

stanovených v zmluve; 

(21) „vratný preddavok“ je časť 

kombinovaného financovania programu 

Európsky horizont zodpovedajúca pôžičke 

podľa hlavy X nariadenia o rozpočtových 

pravidlách, ktorú však Únia udeľuje 

priamo na neziskovom základe s cieľom 

pokryť náklady na činnosti inovačnej akcie 

a ktorú prijímateľ uhrádza Únii za 

podmienok stanovených v zmluve; 

(22) „zmluva“ je dohoda uzatvorená 

medzi Komisiou alebo financujúcim 

orgánom a právnym subjektom 

implementujúcim inovačné akcie a akcie 

trhového nasadenia a podporeným 

kombinovaným financovaním programu 

Európsky horizont alebo EIC; 

(22) „zmluva“ je dohoda uzatvorená 

medzi Komisiou alebo financujúcim 

orgánom a právnym subjektom 

implementujúcim inovačné akcie a akcie 

trhového nasadenia a podporeným 

kombinovaným financovaním programu 

Európsky horizont; 

(23)  „utajovaná skutočnosť“ je 

utajovaná skutočnosť EÚ vymedzená v 

článku 3 rozhodnutia Komisie (EÚ, 

Euratom) 2015/444, ako aj utajovaná 

skutočnosť členských štátov, utajovaná 

skutočnosť tretích krajín, s ktorými má 

Únia dohodu o bezpečnosti utajovaných 

skutočností, a utajovaná skutočnosť 

medzinárodnej organizácie, s ktorou má 

Únia dohodu o bezpečnosti utajovaných 

skutočností; 

(23)  „utajovaná skutočnosť“ je 

utajovaná skutočnosť EÚ vymedzená v 

článku 3 rozhodnutia Komisie (EÚ, 

Euratom) 2015/444, ako aj utajovaná 

skutočnosť členských štátov, utajovaná 

skutočnosť tretích krajín, s ktorými má 

Únia dohodu o bezpečnosti utajovaných 

skutočností, a utajovaná skutočnosť 

medzinárodnej organizácie, s ktorou má 

Únia dohodu o bezpečnosti utajovaných 

skutočností; 

(24) „operácie kombinovaného 

financovania“ sú opatrenia podporované z 

rozpočtu EÚ vrátane opatrení v rámci 

mechanizmov kombinovaného 

financovania podľa článku 2 ods. 6 

nariadenia o rozpočtových pravidlách, 

ktoré kombinujú nesplatné formy podpory 

a/alebo finančné nástroje z rozpočtu EÚ so 

splatnými formami podpory od 

rozvojových alebo iných verejných 

finančných inštitúcií, ako aj od 

komerčných finančných inštitúcií a 

investorov; 

(24) „operácie kombinovaného 

financovania“ sú opatrenia podporované z 

rozpočtu EÚ vrátane opatrení v rámci 

mechanizmov kombinovaného 

financovania podľa článku 2 ods. 6 

nariadenia o rozpočtových pravidlách, 

ktoré kombinujú nesplatné formy podpory 

a/alebo finančné nástroje z rozpočtu EÚ so 

splatnými formami podpory od 

rozvojových alebo iných verejných 

finančných inštitúcií, ako aj od 

komerčných finančných inštitúcií a 

investorov; 

(25) „kombinované financovanie (25) „kombinované financovanie 
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programu Európsky horizont alebo EIC“ je 

jednotlivá finančná podpora inovačnej 

akcie a akcie trhového nasadenia, ktorá 

pozostáva z osobitnej kombinácie grantu 

alebo vratného preddavku a kapitálovej 

investície. 

programu Európsky horizont“ je jednotlivá 

finančná podpora inovačnej akcie a akcie 

trhového nasadenia, ktorá pozostáva 

z osobitnej kombinácie grantu alebo 

vratného preddavku a kapitálovej 

investície. 

 (25 a) „výskumná a inovačná akcia“ je 

akcia, ktorá prevažne pozostáva z činností 

zameraných na budovanie nových 

poznatkov a/alebo preskúmanie 

uskutočniteľnosti nových alebo 

vylepšených technológií, výrobkov, 

procesov, služieb alebo riešení. To môže 

zahŕňať základný a aplikovaný výskum, 

vývoj a integráciu technológií, testovanie 

a overovanie na prototype malého rozsahu 

v laboratóriu alebo v simulovanom 

prostredí; 

 (25 b) „inovačná akcia“ je akcia, ktorá 

prevažne pozostáva z činností priamo 

zameraných na vyhotovenie plánov 

a príprav alebo návrhov nových, 

upravených alebo vylepšených výrobkov, 

procesov alebo služieb, pričom môžu 

zahŕňať výrobu prototypov, testovanie, 

demonštrácie, pilotné projekty, rozsiahle 

overovanie výrobkov a ich prvé uplatnenie 

na trhu; 

 (25 c) „výskum na hraniciach poznania 

pod vedením Európskej rady pre výskum“ 

sú hlavné výskumné akcie vedené 

bádateľmi, ktorých hostiteľom je iba 

jeden alebo viacero prijímateľov 

Európskej rady pre výskum; 

 (25 d) „akcia zameraná na odbornú 

prípravu a mobilitu“ je akcia, ktorá sa 

zameriava na zlepšovanie zručností, 

vedomostí a kariérnych vyhliadok 

výskumných pracovníkov na základe 

mobility medzi krajinami, a prípadne 

medzi odvetviami či odbormi; 

 (25 e) „programová akcia 

spolufinancovania“ je akcia určená na 

poskytnutie spolufinancovania programu 

činností vytvoreného a/alebo 

realizovaného subjektmi, ktoré riadia 

a/alebo financujú výskumné a inovačné 
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programy a ktoré nie sú financujúcimi 

orgánmi Únie; 

 (25 f) „akcia zameraná na obstarávanie 

vo fáze pred komerčných využitím“ je 

akcia, ktorej primárnym cieľom je 

vykonávanie postupov obstarávania vo 

fáze pred komerčným využitím, 

realizovaná prijímateľmi, ktorí sú 

verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi; 

 (25 g) „akcia zameraná na verejné 

obstarávanie inovačných riešení“ je akcia, 

ktorej primárnym cieľom je vykonávanie 

postupov spoločného alebo 

koordinovaného verejného obstarávania 

týkajúceho sa inovačných riešení, 

realizovaná prijímateľmi, ktorí sú 

verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi; 

 (25 h) „koordinačná a podporná akcia“ 

je akcia prispievajúca k plneniu cieľov 

programu, s výnimkou výskumných 

a inovačných činností; 

 (25 i) „verejné obstarávanie“ je 

realizácia častí programu súvisiacich so 

strategickými záujmami a s autonómiou 

Únie a vykonávanie verejných 

obstarávaní štúdií, produktov, služieb 

a spôsobilostí na vlastné účely Komisie; 

 (25 j) „pridružený subjekt“ je akýkoľvek 

právny subjekt, ktorý priamo alebo 

nepriamo kontroluje účastník, alebo ktorý 

je pod rovnakou priamou alebo 

nepriamou kontrolou ako účastník, alebo 

ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje 

účastníka; 

__________________ __________________ 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
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všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, 

a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 

č. 1083/2006. 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, 

a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 

č. 1083/2006. 

 26a Komisia môže preskúmať a v prípade 

potreby aktualizovať zoznam krajín, v 

ktorých prebieha zvyšovanie účasti, vo 

svojich pracovných programoch.  

27 27 

28 Ú. v.... 28 Ú. v.... 

Pozmeňujúci návrh  63 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 3 Článok 3 

Ciele programu Ciele programu 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácie, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, technologický, 

spoločenský a hospodársky účinok 

investícií Únie do výskumu a inovácie, aby 

sa posilnili vedecké a technologické 

základne Únie ako celku, posilnil sa 

európsky výskumný priestor a podporila 

jej konkurencieschopnosť. 

Prostredníctvom vedy a priemyslu sa 

dosiahnu strategické priority a politiky 

Únie, prispeje sa k riešeniu globálnych 

výziev vrátane cieľov udržateľného rozvoja 

a Parížskej dohody, ako aj k dosiahnutiu 

toho, aby sa v súlade so záväzkom hláv 

štátov a predsedov vlád Únie do výskumu 

a vývoja investovali celkovo 3 % HDP. 

2. Program má tieto špecifické ciele: 2. Program má tieto špecifické ciele: 

 -a) rozvíjať, podporovať a šíriť 

vedeckú a technologickú excelentnosť; 

 a) podporovať vznik a šírenie  nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení globálnych výziev; 

a) podporovať vznik a šírenie 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení založených na základnom aj 

aplikovanom výskume s cieľom riešenia 
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globálnych výziev vrátane zmeny klímy a 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja; 

 aa) zamerať sa na výrazné zmenšenie 

rozdielov v oblasti výskumu a inovácie v 

rámci Únie, najmä zvýšením účasti 

členských štátov so slabými výsledkami v 

oblasti výskumu a inovácie na programe 

Európsky horizont v porovnaní s 

predchádzajúcim rámcovým programom; 

 b) posilniť vplyv výskumu a inovácie 

pri tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

b) posilniť pridanú hodnotu Únie v 

rámci financovania výskumu, vývoja a 

inovácií, vplyv výskumu a inovácie pri 

tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení, ako aj prístup k nim v 

spoločnosti a v európskom priemysle; 

 c) podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; 

c) podporovať všetky formy inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie a využívanie 

výsledkov výskumu, vývoja a inovácií 

najmä v rámci Únie; 

 d) optimalizovať dosahovanie cieľov 

programu vzhľadom na ich zväčšený 

účinok v rámci posilneného Európskeho 

výskumného priestoru. 

d) optimalizovať dosahovanie cieľov 

programu v záujme posilnenia a zvýšenie 

vplyvu a príťažlivosti Európskeho 

výskumného priestoru pre výskum, vývoj a 

inováciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 4 Článok 4 

Štruktúra programu Štruktúra programu 

1. Program je rozčlenený na tieto časti 

prispievajúce k dosiahnutiu všeobecných a 

špecifických cieľov uvedených v článku 3: 

1. Program je rozčlenený na tieto časti 

prispievajúce k dosiahnutiu všeobecných a 

špecifických cieľov uvedených v článku 3: 

1. Pilier I Otvorená veda sleduje 

špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 

písm. a), podporuje tiež špecifické ciele 

uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) a c) a 
má tieto zložky: 

1. Pilier I Excelentná a otvorená veda 

má tieto zložky: 

a) Európska rada pre výskum (ERC); a) Európska rada pre výskum (ERC); 
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b) akcie Marie Curie-Skłodowskej 

(MSCA); 

b) akcie Marie Curie-Skłodowskej 

(MSCA); 

c) výskumné infraštruktúry. c) výskumné infraštruktúry. 

 2. Pilier II Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu sleduje 

špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 

písm. b), podporuje tiež špecifické ciele 

uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) a c) a 
má tieto zložky: 

2. Pilier II Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu má tieto zložky: 

a) klaster Zdravie; a) klaster Zdravie; 

 b) klaster Inkluzívna a bezpečná 

spoločnosť; 

b) klaster Inkluzívna a kreatívna 

spoločnosť; 

 ba) klaster Bezpečné spoločnosti; 

 c) klaster Digitalizácia a priemysel; c) klaster Digitalizácia, priemysel 

a kozmický priestor; 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita; 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita; 

 e) klaster Potravinové a prírodné 

zdroje; 

e) klaster Potraviny, prírodné zdroje 

a poľnohospodárstvo; 

 f) nejadrové priame akcie Spoločného 

výskumného centra (JRC). 

f) nejadrové priame akcie Spoločného 

výskumného centra (JRC). 

 3. Pilier III Otvorené inovácie sleduje 

špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 

písm. c), podporuje tiež špecifické ciele 

uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) a b) a 
má tieto zložky: 

3. Pilier III Inovačná Európa má tieto 

zložky: 

a) Európska rada pre inováciu (EIC); a) Európska rada pre inováciu (EIC); 

b) európske inovačné ekosystémy; b) európske inovačné ekosystémy; 

c) Európsky inovačný a technologický 

inštitút (EIT). 

c) Európsky inovačný a technologický 

inštitút (EIT). 

4. Časť Posilnenie Európskeho 

výskumného priestoru sleduje špecifický 

cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d), 

podporuje tiež špecifické ciele uvedené v 

článku 3 ods. 2 písm. a), b) a c) a má tieto 

zložky: 

4. Časť „Posilnenie Európskeho 

výskumného priestoru“ má tieto zložky: 

 a) zdieľanie excelentnosti; a) šírenie excelentnosti a rozšírenie 

účasti v celej Únii; 

 b) reforma a zlepšenie európskeho 

systému výskumu a inovácií. 

b) reforma a zlepšenie európskeho 

systému výskumu a inovácií. 

2. Základné línie činností sú 2. Základné línie činností sú 
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stanovené v prílohe I. stanovené v prílohe I. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 5 Článok 5 

Obranný výskum Obranný výskum 

1. Činnosti, ktoré sa majú vykonávať 

v osobitnom programe uvedenom v článku 

1 ods. 3 písm. b) a ktoré sú stanovené v 

nariadení ..., ktorým sa zriaďuje Európsky 

obranný fond, sú výskumné činnosti s 

výhradným zameraním na obranné 
aplikácie a s cieľom posilniť 

konkurencieschopnosť, efektívnosť a 

inovácie obranného priemyslu. 

1. Činnosti, ktoré sa majú vykonávať 

v osobitnom programe uvedenom v článku 

1 ods. 3 písm. b) a ktoré sú stanovené v 

nariadení ..., ktorým sa zriaďuje Európsky 

obranný fond, sa zameriava výlučne na 

obranný výskum a aplikácie s cieľom 

posilniť konkurencieschopnosť, 

efektívnosť a inovácie obranného 

priemyslu Únie a zabrániť zdvojeniam 

medzi týmito dvoma programami. 

2. S výnimkou tohto článku, článku 1 

ods. 1 a 3 a článku 9 ods. 1 sa toto 

nariadenie nevzťahuje na osobitný program 

uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b). 

2. S výnimkou tohto článku, článku 1 

ods. 1 a 3 a článku 9 ods. 1 sa toto 

nariadenie nevzťahuje na osobitný program 

uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b). 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 6 Článok 6 

Implementácia a formy financovania z 

prostriedkov EÚ 

Strategické plánovanie a implementácia 

a formy financovania z prostriedkov EÚ 

1. Program sa implementuje v rámci 

priameho riadenia v súlade s nariadením o 

rozpočtových pravidlách alebo v rámci 

nepriameho riadenia s financujúcimi 

orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 

písm. c) nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. 

1. Program sa implementuje v rámci 

priameho riadenia v súlade s nariadením o 

rozpočtových pravidlách alebo v rámci 

nepriameho riadenia s financujúcimi 

orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 

písm. c) nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. 
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2. Z programu sa môžu poskytovať 

finančné prostriedky na nepriame akcie 

v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení 

o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo 

forme grantov (vrátane grantov na 

prevádzku), cien a verejného obstarávania. 

Takisto sa z neho môžu poskytovať 

finančné prostriedky vo forme finančných 

nástrojov v rámci operácií kombinovaného 

financovania. 

2. Z programu sa môžu poskytovať 

finančné prostriedky na nepriame akcie 

v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení 

o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo 

forme grantov (vrátane grantov na 

prevádzku), ktoré sú hlavnou formou 

podpory v rámci programu, ale aj vo 

forme cien a verejného obstarávania. 

Takisto sa z neho môžu poskytovať 

finančné prostriedky vo forme finančných 

nástrojov v rámci operácií kombinovaného 

financovania. 

3. Pravidlá účasti a šírenia stanovené 

v tomto nariadení sa vzťahujú na nepriame 

akcie. 

3. Pravidlá účasti a šírenia stanovené 

v tomto nariadení sa vzťahujú na nepriame 

akcie. 

4. Hlavné typy akcií, ktoré sa majú 

použiť v rámci programu, sú stanovené a 

vymedzené v prílohe II. Všetky formy 

financovania sa používajú flexibilne pri 

všetkých cieľoch programu, pričom ich 

použitie sa určuje na základe potrieb a 

povahy daného cieľa. 

4. Hlavné typy akcií, ktoré sa majú 

použiť v rámci programu, sú stanovené a 

vymedzené v článku 2 a prílohe II. Formy 

financovania uvedené v odseku 2 sa 

používajú flexibilne pri všetkých cieľoch 

programu, pričom ich použitie sa určuje na 

základe potrieb a povahy daného cieľa. 

5. Program podporuje aj priame akcie 

JRC. Ak tieto priame akcie prispievajú k 

iniciatívam zriadeným podľa článku 185 

alebo článku 187 ZFEÚ, tento príspevok sa 

nepovažuje za súčasť finančného príspevku 

prideleného na uvedené iniciatívy. 

5. Program podporuje aj priame akcie 

JRC. Ak tieto priame akcie prispievajú k 

iniciatívam zriadeným podľa článku 185 

alebo článku 187 ZFEÚ, tento príspevok sa 

nepovažuje za súčasť finančného príspevku 

prideleného na uvedené iniciatívy. 

6. Implementácia špecifického 

programu29 vychádza z transparentného a 

strategického viacročného plánovania 

výskumných a inovačných činností, najmä 

pokiaľ ide o pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu, v 

nadväznosti na konzultácie so 

zainteresovanými stranami o prioritách a 

použití vhodných typov akcií a foriem 

implementácie. Tak sa zabezpečí 

zosúladenie s ostatnými relevantnými 

programami Únie. 

6. Implementácia špecifického 

programu29 vychádza zo strategických 

plánov v oblasti výskumu a inovácie, je v 

súlade so všetkými cieľmi programu 

opísanými v článku 3 a dodržiava sa pri 

nej proces transparentného, inkluzívneho a 

strategického viacročného plánovania 

výskumných a inovačných činností, najmä 

pokiaľ ide o pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu. 

 Uskutočnia sa konzultácie o prioritách a 

použití vhodných typov akcií a foriem 

implementácie s vnútroštátnymi orgánmi, 

s Európskym parlamentom, so 

zainteresovanými stranami z oblasti 

výskumu, vývoja a inovácie a priemyslu, 

so zástupcami občianskej spoločnosti a 
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s nezávislými poradnými expertnými 

skupinami na vysokej úrovni. 

Strategickým plánovaním sa zabezpečí 

zosúladenie s ostatnými relevantnými 

programami Únie a zvýši sa 

komplementárnosť a synergie s 

vnútroštátnymi a regionálnymi 

programami a prioritami financovania 

výskumu, vývoja a inovácie, čím sa posilní 

európsky výskumný priestor. 

 6 a. Program poskytne všetkým 

príjemcom možnosť rýchlejšie požiadať 

o financovanie. Pri mnohých činnostiach 

v oblasti výskumu a inovácie sa uplatní 

logika urýchlenia procesu výskumu 

a inovácie, podľa ktorej čas medzi 

podaním žiadosti a poskytnutím grantu 

nesmie presiahnuť šesť mesiacov. 

Umožní sa tým rýchlejší prístup zdola 

nahor k finančným prostriedkom pre malé 

konzorciá spolupracujúce na činnostiach 

od základného výskumu po uvedenie na 

trh. Výzvy v rámci urýchlenia procesu 

výskumu a inovácie sa otvárajú priebežne 

s dátumami uzávierok a vykonávajú sa 

v pracovných programoch v rámci 

klastrov, EIC a časti „šírenie 

excelentnosti“. 

7. Činnosti v rámci programu 

Európsky horizont sa vykonávajú najmä 

prostredníctvom výziev na predkladanie 

návrhov, z ktorých niektoré sa organizujú 

ako súčasť misií a európskych partnerstiev. 

7. Činnosti v rámci programu 

Európsky horizont sa vykonávajú 

prostredníctvom výziev na predkladanie 

návrhov, z ktorých niektoré sa organizujú 

ako súčasť misií a európskych partnerstiev, 

s výnimkou činností uvedených v článku 

39 o cenách. 

8. Výskumné a inovačné činnosti 

vykonávané v rámci programu Európsky 

horizont sa zameriavajú na civilné 

uplatnenie. 

 

9. Program zabezpečuje účinné 

presadzovanie rodovej rovnosti a 

rodového rozmeru v obsahu výskumu a 

inovácie. Osobitná pozornosť sa s 

ohľadom na situáciu v príslušnej oblasti 

výskumu a inovácie venuje zabezpečeniu 

rodovej rovnováhy v hodnotiacich 

komisiách a v orgánoch, ako sú skupiny 
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expertov. 

__________________ __________________ 

29 ... 29 ... 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 6 a 

 Zásady financovania z prostriedkov EÚ a 

prierezové otázky 

 1. Výskumné a inovačné činnosti 

vykonávané v rámci programu Európsky 

horizont sa zameriavajú výhradne na 

civilné uplatnenie. Rozpočtové presuny 

medzi týmto programom a Európskym 

obranným fondom nie sú prípustné. 

 2. V programe Európsky horizont sa 

zabezpečí multidisciplinárny prístup a 

podľa možností sa zabezpečí začlenenie 

spoločenských a humanitných vied do 

všetkých činností vyvíjaných v rámci 

programu. 

 3. V častiach programu založených na 

spolupráci sa zabezpečí rovnováha medzi 

nižšími a vyššími úrovňami technickej 

pripravenosti, čím sa zahrnie celý 

hodnotový reťazec. 

 4. Program sa zameria na značné 

zmenšenie rozdielov v oblasti výskumu, 

vývoja a inovácie v rámci Únie a podporí 

rozsiahle geografické pokrytie v rámci 

projektov spolupráce. Toto úsilie sa 

prejaví v primeraných opatreniach 

členských štátov s podporu z EÚ, 

z vnútroštátnych aj z regionálnych 

finančných prostriedkov. Osobitná 

pozornosť sa s ohľadom na situáciu 

v príslušnej oblasti výskumu a inovácie 

venuje zabezpečeniu geografickej 

rovnováhy vo financovaných projektoch, 

hodnotiacich komisiách a v orgánoch, 
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ako sú rady a skupiny expertov, bez toho, 

aby sa oslabili kritériá excelentnosti. 

 5. Programom sa zabezpečí účinné 

presadzovanie rodovej rovnosti 

a rodového rozmeru v obsahovej náplni 

výskumu a inovácie a bude sa zaoberať 

príčinami rodovej nerovnováhy. Osobitná 

pozornosť sa s ohľadom na situáciu 

v príslušnej oblasti výskumu a inovácie 

venuje zabezpečeniu rodovej rovnováhy 

v hodnotiacich komisiách a v ostatných 

relevantných poradných a iných 

subjektoch, ako sú rady a skupiny 

expertov. 

 6. Cieľom programu je trvalé 

administratívne zjednodušenie a zníženie 

zaťaženia prijímateľov. 

 7. Začleňovanie opatrení v oblasti klímy je 

primerane zahrnuté do obsahovej náplne 

výskumu a inovácie a zohľadnené vo 

všetkých štádiách výskumného cyklu.  

 8. V programe sa v príslušných prípadoch 

stanoví zapojenie spoločnosti s cieľom 

lepšie prispôsobiť proces výskumu a 

inovácie a jeho výsledky hodnotám a 

potrebám spoločnosti, a to podporou 

činností týkajúcich sa zapojenia do vedy a 

vzdelávania v oblasti vedy a spoločným 

vytváraním a navrhovaním vedeckých 

programov prostredníctvom zapojenia 

občanov a občianskej spoločnosti do 

určovania priorít výskumu a inovácie. 

 9. V programe sa zabezpečí 

transparentnosť a zodpovednosť 

verejného financovania vo výskumných 

a inovačných projektoch, čím sa ochráni 

verejný záujem. 

 10. Komisia alebo príslušný financujúci 

orgán zabezpečí, aby všetci potenciálni 

účastníci dostali v čase uverejnenia výzvy 

na predkladanie návrhov k dispozícii 

dostatočné pokyny a informácie, najmä 

príslušnú vzorovú dohodu o grante. 
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Pozmeňujúci návrh  68 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 7 Článok 7 

Úlohy Úlohy 

1. Úlohy sa programujú v rámci 

piliera Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu, môžu k 

nim však prispievať aj akcie vykonávané v 

rámci iných častí programu. 

1. Úlohy sa programujú v rámci 

piliera Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu, môžu k nim však prispievať aj 

akcie vykonávané v rámci iných častí 

programu, ako aj akcie vykonávané v 

rámci iných programov financovania 

Únie podľa pravidiel programu Európsky 

horizont. 

2. Misie sa vykonávajú v súlade s 

článkom 5 osobitného programu. 

Hodnotenie sa vykonáva v súlade 

s článkom 26. 

2. Obsah misií, ciele, zámery, 

harmonogramy a ich vykonávanie sa 

ďalej spresnia v strategických plánoch v 

oblasti výskumu a inovácie, ako sa 

vymedzuje v článku 2 a spresňuje v 

článku 6 rámcového programu a v článku 

5 osobitného programu. Hodnotenie sa 

vykonáva v súlade s článkom 26. 

 2 a. Počas prvých dvoch rokov 

programu sa maximálne 10 % ročného 

rozpočtu piliera II programuje 

prostredníctvom osobitných výziev na 

vykonávanie misií. Na posledné tri roky 

programu a až po pozitívnom hodnotení 

výberu misie a procesu riadenia sa toto 

percento môže zvýšiť. Celkový podiel 

rozpočtu vyčlenený na misie sa spresní v 

strategických plánoch v oblasti výskumu a 

inovácie. 

 2 b. Úplné hodnotenie misií, ktoré sa 

vzťahuje na rozsah, riadenie, 

vymenovanie rady a jej predbežné 

opatrenia, sa vykonáva v súlade s ich 

príslušnými merateľnými čiastkovými 

cieľmi. Odporúčania vyplývajúce 

z daného hodnotenia sa zohľadnia pred 

programovaním nových misií alebo pred 

pokračovaním, ukončením alebo 
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presmerovaním existujúcich misií. 

3. Úlohy: 3. Úlohy: 

 a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

Únie; 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít, 

cieľov a záväzkov Únie; 

 aa) musia byť inkluzívne, podporovať 

široké zapojenie a zabezpečovať účasť 

rozličných druhov zainteresovaných strán, 

ako aj dosahovať výsledky v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácie, z ktorých 

majú prospech všetky členské štáty; 

 b) musia byť ambiciózne a 

inšpiratívne, a teda mať veľký význam pre 

spoločnosť alebo hospodárstvo; 

b) musia byť ambiciózne, inšpiratívne 

a mať veľký význam pre spoločnosť, vedu, 

technológiu, diplomaciu, životné 

prostredie alebo hospodárstvo; 

 c) musia mať jasné zameranie a byť 

cielené, merateľné a časovo ohraničené; 

c) musia mať jasné zameranie a byť 

cielené, merateľné a časovo ohraničené; 

 d) musia byť sústredené na 

ambiciózne, ale realistické výskumné a 

inovačné činnosti; 

d) musia sa vyberať transparentným 

spôsobom a byť sústredené na ambiciózne, 

ale realistické výskumné a inovačné 

činnosti založené na excelentnosti, a to vo 

všetkých etapách vývoja. 

 da) musia zahŕňať prvok naliehavosti, 

pokiaľ ide o ciele misie, musia mať 

potrebnú pôsobnosť, rozsah, byť spojené 

so širokou mobilizáciou požadovaných 

zdrojov a zamerané výlučne na 

dosiahnutie výsledku misie; 

 e) musia podnecovať aktivitu nad 

rámec disciplín, sektorov a aktérov; 

e) musia podnecovať aktivitu nad 

rámec disciplín (vrátane spoločenských 

a humanitných vied), sektorov a aktérov; 

 f) musia byť otvorené viacerým 

riešeniam „zdola nahor“. 

f) musia byť otvorené viacerým 

riešeniam „zdola nahor“. 

 fa) musia transparentným spôsobom 

dosahovať synergie s inými programami 

Únie, ako aj s verejným a súkromným 

financovaním, a to aj aktívnym zapojením 

vnútroštátnych a regionálnych 

inovačných ekosystémov. 

 

Pozmeňujúci návrh  69 
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Návrh nariadenia 

Článok 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7 a 

 Európska rada pre inováciu 

 1. Komisia zriadi Európsku radu pre 

inováciu (EIC) na vykonávanie akcií 

v rámci piliera III Inovačná Európa, 

ktoré sa týkajú EIC. EIC funguje podľa 

týchto zásad: dôraz na prelomové a 

prevratné inovácie, samostatnosť, 

schopnosť riskovať, efektívnosť, 

účinnosť, transparentnosť a 

zodpovednosť. 

 2. EIC je otvorená všetkým typom 

inovátorov, jednotlivcom aj univerzitám, 

výskumným organizáciám a 

spoločnostiam, startupom, najmä MSP a 

spoločnostiam so strednou trhovou 

kapitalizáciou, jednotlivým prijímateľom 

aj multidisciplinárnym konzorciám. 

Najmenej 70 % rozpočtu EIC sa vyčlení 

pre inovačné startupy a MSP. 

 3. Rada EIC a riadiace prvky EIC sú 

vymedzené v rozhodnutí (EÚ)... [osobitný 

program] a jeho prílohách. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 8 Článok 8 

Európske partnerstvá Európske partnerstvá 

1. Časti programu Európsky horizont 

možno implementovať európskymi 

partnerstvami. Únia sa môže do 

európskych partnerstiev zapojiť v 

akejkoľvek z týchto foriem: 

1. Časti programu Európsky horizont 

možno implementovať európskymi 

partnerstvami. Únia sa môže do 

európskych partnerstiev zapojiť v 

akejkoľvek z týchto foriem: 

a) účasť na partnerstvách založených 

na základe memoránd o porozumení 

a) účasť na partnerstvách založených 

na základe memoránd o porozumení 
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a/alebo zmluvných dohôd medzi Komisiou 

a partnermi uvedenými v článku 2 ods. 3, v 

ktorých sa špecifikujú ciele partnerstva, 

príslušné záväzky partnerov poskytnúť 

peňažné a/alebo nepeňažné príspevky, 

kľúčové ukazovatele výkonnosti a vplyvu a 

výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť. Zahŕňajú 

určenie doplnkových výskumných a 

inovačných činností vykonávaných 

partnermi a v rámci programu (spoločne 

programované európske partnerstvá); 

a/alebo zmluvných dohôd medzi Komisiou 

a partnermi uvedenými v článku 2 ods. 3, v 

ktorých sa špecifikujú ciele partnerstva, 

príslušné záväzky partnerov poskytnúť 

peňažné a/alebo nepeňažné príspevky, 

kľúčové ukazovatele výkonnosti a vplyvu a 

výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť. Zahŕňajú 

určenie doplnkových výskumných a 

inovačných činností vykonávaných 

partnermi a v rámci programu (spoločne 

programované európske partnerstvá); 

b) účasť na programe výskumných a 

inovačných činností, ako aj poskytovanie 

finančného príspevku na tento program na 

základe záväzku partnerov poskytnúť 

peňažné a nepeňažné príspevky a 

integrovať svoje príslušné činnosti s 

použitím akcie na spolufinancovanie 

programu (spolufinancované európske 

partnerstvá); 

b) účasť na programe výskumných a 

inovačných činností, ako aj poskytovanie 

finančného príspevku na tento program na 

základe záväzku partnerov poskytnúť 

peňažné a nepeňažné príspevky a 

integrovať svoje príslušné činnosti s 

použitím akcie na spolufinancovanie 

programu (spolufinancované európske 

partnerstvá); 

c) účasť na výskumných a inovačných 

programoch, ako aj poskytovanie 

finančného príspevku na tieto programy, 

ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v 

súlade s článkom 185 ZFEÚ alebo subjekty 

zriadené podľa článku 187 ZFEÚ, ako sú 

napríklad spoločné podniky, alebo 

znalostné a inovačné spoločenstvá EIT v 

súlade s [nariadením o EIT] 

(inštitucionálne európske partnerstvá), 

ktoré sa majú implementovať vo 

výnimočných prípadoch, keď by použitie 

iných foriem európskych partnerstiev 

neviedlo k dosiahnutiu cieľov alebo by 

nevytvárali potrebné očakávané vplyvy, a 

ak je to odôvodnené dlhodobou 

perspektívou a vysokým stupňom 

integrácie vrátane centralizovaného 

riadenia všetkých finančných príspevkov. 

c) účasť na výskumných a inovačných 

programoch, ako aj poskytovanie 

finančných a/alebo nepeňažných 

príspevkov na tieto programy, ktoré 

uskutočňujú niektoré členské štáty v súlade 

s článkom 185 ZFEÚ alebo subjekty 

zriadené podľa článku 187 ZFEÚ, ako sú 

napríklad spoločné podniky, alebo 

znalostné a inovačné spoločenstvá EIT 

v súlade s [nariadením o EIT] 

(inštitucionálne európske partnerstvá), 

ktoré sa majú implementovať vo 

výnimočných prípadoch, keď by použitie 

iných foriem európskych partnerstiev 

neviedlo k dosiahnutiu cieľov alebo by 

nevytvárali potrebné očakávané vplyvy, 

a ak je to odôvodnené dlhodobou 

perspektívou a vysokým stupňom 

integrácie vrátane centralizovaného 

riadenia všetkých finančných príspevkov. 

2.  Európske partnerstvá: 2.  Európske partnerstvá: 

 a) musia byť založené v prípadoch, ak 

dosiahnu ciele programu Európsky 

horizont efektívnejšie ako Únia samotná; 

a) sa zakladajú len v prípadoch, ak 

dosiahnu ciele programu Európsky 

horizont efektívnejšie v porovnaní s inými 

časťami rámcového programu; 

 b) musia dodržiavať zásady pridanej 

hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 

b) musia dodržiavať zásady pridanej 

hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 
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otvorenosti, účinku, pákového efektu, 

dlhodobého finančného záväzku všetkých 

zapojených strán, flexibility, koherentnosti 

a komplementarity s únijnými, miestnymi, 

regionálnymi, celoštátnymi 

a medzinárodnými iniciatívami; 

otvorenosti, účinku, silného pákového 

efektu, dlhodobého peňažného a/alebo 

nepeňažného záväzku všetkých 

zapojených strán, flexibility, koherentnosti 

a komplementarity s únijnými, miestnymi, 

regionálnymi, celoštátnymi 

a medzinárodnými iniciatívami; 

c) musia byť časovo obmedzené a 

obsahovať podmienky postupného 

ukončenia financovania programu. 

c) musia byť časovo obmedzené 

a obsahovať podmienky postupného 

ukončenia financovania programu. 

 2 a. Všetky partnerstvá sa určujú 

v strategických plánoch v oblasti výskumu 

a inovácie vymedzených v článku 6 a v 

prílohe III k rámcovému programu a v 

prílohe I k osobitnému programu 

predtým, ako sa vykonajú v pracovných 

programoch alebo pracovných plánoch. 

Ustanovenia a kritériá týkajúce sa ich 

výberu, implementácie, monitorovania, 

hodnotenia a postupného ukončenia sú 

stanovené v prílohe III. 

Ustanovenia a kritériá týkajúce sa ich 

výberu, implementácie, monitorovania, 

hodnotenia a postupného ukončenia sú 

stanovené v prílohe III. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 9 Článok 9 

Rozpočet Rozpočet 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 94 100 000 000 EUR v bežných 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) okrem sumy pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 120 000 000 000 EUR v cenách z 

roku 2018 pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) okrem sumy pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

2. Orientačné rozdelenie sumy 

uvedenej v prvej polovici vety odseku 1 je 

takéto: 

2. Orientačné rozdelenie sumy 

uvedenej v prvej polovici vety odseku 1 je 

takéto: 

 a)25 800 000 000 EUR na pilier I a) 27,42 % na pilier I Excelentná a 
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Otvorená veda na obdobie 2021 – 2027, z 

toho 

otvorená veda na obdobie 2021 – 2027, z 

toho 

 1.16 600 000 000 EUR na Európsku radu 

pre výskum; 

(1) 17,64 % na Európsku radu pre 

výskum; 

 (2)6 800 000 000 EUR na akcie Marie 

Curie-Skłodowskej;( 

(2) 7,23 % na akcie Marie Curie-

Skłodowskej; 

 (3)2 400 000 000 EUR na výskumné 

infraštruktúry; 

(3) 2,55 % na výskumné infraštruktúry; 

 b)52 700 000 000 EUR na pilier II 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

b) 55,48 % na pilier II Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

(1) 7 700 000 000 EUR na klaster 

Zdravie; 

(1) 8,16 % na klaster Zdravie; 

 (2)2 800 000 000 EUR na klaster 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť; 

(2) 2,50 % na klaster Inkluzívna a 

kreatívna spoločnosť; 

 (2 a) 2,00 % na klaster Bezpečná 

spoločnosť; 

 (3)15 000 000 000 EUR na klaster 

Digitalizácia a priemysel; 

(3) 15,94 % na klaster Digitalizácia, 

priemysel a kozmický priestor; 

 (4)15 000 000 000 EUR na klaster Klíma, 

energetika a mobilita; 

(4) 15,84 % na klaster Klíma, 

energetika a mobilita; 

 (5)10 000 000 000 EUR na klaster 

Potravinové a prírodné zdroje; 

(5) 9,00 % na klaster Potraviny, 

prírodné zdroje a poľnohospodárstvo; 

 (6)2 200 000 000 EUR na nejadrové 

priame akcie Spoločného výskumného 

centra (JRC); 

(6) 2,04 % na nejadrové priame akcie 

Spoločného výskumného centra (JRC); 

 c)13 500 000 000 EUR na pilier III 

Otvorené inovácie na obdobie 2021 – 

2027, z toho 

c) 12,71 % na pilier III Inovačná 

Európa na obdobie 2021 – 2027, z toho 

 (1)10 500 000 000 EUR na Európsku radu 

pre inováciu vrátane až 500 000 000 na 

európske inovačné ekosystémy; 

(1) 8,71 % na Európsku radu pre 

inováciu (EIC) vrátane až 0,53 % na 

európske inovačné ekosystémy; 

 (2)3 000 000 000 EUR na Európsky 

inovačný a technologický inštitút (EIT); 

(2) 4 % na Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT); 

 d)2 100 000 000 EUR na časť Posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru na 

obdobie 2021 – 2027, z toho 

d) 4,39 % na časť Posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru s týmito 

zložkami: 

 (1)1 700 000 000 EUR na zdieľanie 

excelentnosti; 

(1) 4,00 % na šírenie excelentnosti 

a rozšírenie účasti v celej Únii; 

 (2)400 000 000 EUR na reformu a 

posilnenie európskeho systému výskumu a 

(2) 0,39 % na reformu a posilnenie 

európskeho systému výskumu a inovácie. 
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inovácie. 

3. Komisia sa môže v rámci 

každoročného rozpočtového postupu 

odchýliť od súm uvedených v odseku 2 

najviac o 10 % s cieľom reagovať na 

nepredvídané situácie alebo nový vývoj či 

potreby. Takáto odchýlka nie je povolená 

pri sume uvedenej v odseku 2 písm. b) 

bode 6 tohto článku a pri celkovej sume 

stanovenej pre časť Posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru 

uvedenú v odseku 2 tohto článku. 

3. Komisia sa môže v rámci 

každoročného rozpočtového postupu 

odchýliť od súm uvedených v odseku 2 

najviac o 10 % vrátane vyčlenenia 

príspevkov od pridružených krajín s 

cieľom reagovať na nepredvídané situácie 

alebo nový vývoj či potreby. 

 3 a. V rámci všeobecného cieľa Únie 

zohľadňovať problematiku zmeny klímy a 

vynakladať na podporu klimatických 

cieľov 30 % rozpočtu Únie akcie 

programu v príslušných prípadoch 

prispejú k dosahovaniu klimatických 

cieľov aspoň 35 % výdavkov v rámci 

programu. 

 3 b. Aspoň 2,5 miliardy EUR sa vyčlení 

na granty na prírastkovú inováciu v MSP 

podľa nástroja uvedeného v článku 43a 

tohto nariadenia a v prílohe I k 

rozhodnutiu. 

 3 c. 45 % rozpočtu na klaster 

Inkluzívna a kreatívna spoločnosť sa 

podporí výskum týkajúci sa kultúrneho a 

kreatívneho sektora vrátane kultúrneho 

dedičstva Únie, čo zahŕňa 300 miliónov 

EUR vyčlenených na vytvorenie cloudu 

pre európske kultúrne dedičstvo 

uvedeného v prílohe I k osobitnému 

programu po posúdení vplyvu, ktoré sa 

má predložiť Európskemu parlamentu. 

 3 d. Cieľom je, aby bola aspoň 

1 miliarda EUR vyčlenená na kvantový 

výskum v rámci klastra Digitalizácia, 

priemysel a kozmický priestor, ktorý patrí 

do piliera II. 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 

implementáciu programu vrátane všetkých 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 

implementáciu programu vrátane všetkých 
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administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. 

Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať 

výdavky na štúdie, stretnutia expertov, 

informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov programu, ako aj výdavky 

spojené so sieťami informačných 

technológií zameranými na spracovanie a 

výmenu informácií vrátane nástrojov 

informačných technológií na úrovni 

inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a 

administratívnu pomoc potrebnú v 

súvislosti s riadením programu. 

administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. Tieto 

výdavky nesmú prekročiť 5 % celkovej 

sumy programu. Okrem toho sa z nej 

môžu uhrádzať výdavky na štúdie, 

stretnutia expertov, informačné a 

komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú 

cieľov programu, ako aj výdavky spojené 

so sieťami informačných technológií 

zameranými na spracovanie a výmenu 

informácií vrátane nástrojov informačných 

technológií na úrovni inštitúcií a ostatné 

výdavky na technickú a administratívnu 

pomoc potrebnú v súvislosti s riadením 

programu. 

5. V prípade potreby možno do 

rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť 

rozpočtové prostriedky na pokrytie 

výdavkov uvedených v odseku 4, aby sa 

umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neskončia 

do 31. decembra 2027. 

5. V prípade potreby možno do 

rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť 

rozpočtové prostriedky na pokrytie 

výdavkov uvedených v odseku 4, aby sa 

umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neskončia 

do 31. decembra 2027. 

6. Rozpočtové záväzky, ktoré sa 

vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden 

rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné 

čiastkové platby počas viacerých rokov. 

6. Rozpočtové záväzky, ktoré sa 

vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden 

rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné 

čiastkové platby počas viacerých rokov. 

7. Bez toho, aby bolo dotknuté 

nariadenie o rozpočtových pravidlách, 

výdavky na akcie vyplývajúce z projektov 

zahrnutých do prvého pracovného 

programu môžu byť oprávnené od 1. 

januára 2021. 

7. Bez toho, aby bolo dotknuté 

nariadenie o rozpočtových pravidlách, 

výdavky na akcie vyplývajúce z projektov 

zahrnutých do prvého pracovného 

programu môžu byť oprávnené od 1. 

januára 2021. 

8. Zdroje pridelené členským štátom 

v rámci zdieľaného riadenia, ktoré možno 

presunúť v súlade s článkom 21 

nariadenia (EÚ) XX […všeobecné 

nariadenie], môžu byť na základe ich 

žiadosti presunuté na program. Komisia 

používa tieto zdroje priamo v súlade s 

článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia 

o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo 

v súlade s písmenom c) uvedeného 

článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti 

použijú v prospech dotknutého členského 

štátu. 

 

9. Program Európsky horizont je 

určený na implementovanie v synergii s 

ostatnými programami financovania z 
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prostriedkov Únie. Neúplný zoznam 

synergií s ostatnými programami 

financovania z prostriedkov Únie je 

uvedený v prílohe IV. 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 10 Článok 10 

Otvorený prístup a otvorené údaje Otvorený prístup a otvorené údaje 

1. Otvorený prístup k vedeckým 

publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu 

financovaného v rámci programu, musí byť 

zabezpečený v súlade s článkom 35 ods. 3. 

Otvorený prístup k výskumným údajom 

musí byť zabezpečený v súlade so zásadou 

„tak otvorené, ako je len možné, tak 

uzavreté, ako je potrebné“. Podporuje sa 

otvorený prístup k ostatným výstupom 

výskumu. 

1. Otvorený prístup k vedeckým 

publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu 

financovaného v rámci programu, musí byť 

zabezpečený v súlade s článkom 35 ods. 3. 

Otvorený prístup k výskumným údajom 

musí byť zabezpečený v súlade so zásadou 

„tak otvorené, ako je len možné, tak 

uzavreté, ako je potrebné“. 

 1a. Pri otvorenom prístupe k 

výskumným údajom sa uznáva potreba 

rôznych režimov prístupu z dôvodu 

hospodárskeho záujmu Únie, práv 

duševného vlastníctva, ochrany osobných 

údajov a dôvernosti, záujmov bezpečnosti 

a iných legitímnych záujmov vrátane 

možnosti výnimky. Plány správy údajov 

počas trvania projektu sa považujú za 

oprávnené náklady. 

 1 b. Na medzinárodnej úrovni sa 

podporuje recipročný otvorený prístup 

k vedeckým publikáciám a výskumným 

údajom so zreteľom na 

konkurencieschopnosť a priemyselné 

záujmy Únie. Recipročný otvorený prístup 

sa podporuje najmä vo všetkých dohodách 

o pridružení a dohodách o spolupráci 

v oblasti vedy a technológií s tretími 

krajinami vrátane dohôd podpísaných 

financujúcimi orgánmi poverenými 
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nepriamym riadením programu. 

2. Zodpovedné spravovanie 

výskumných údajov musí byť zabezpečené 

v súlade so zásadami vyhľadateľnosti, 

prístupnosti, interoperability a opätovnej 

použiteľnosti (FAIR). 

2. Zodpovedné spravovanie 

výskumných údajov musí byť zabezpečené 

v súlade so zásadami vyhľadateľnosti, 

prístupnosti, interoperability a opätovnej 

použiteľnosti (FAIR)  údajov. 

3. Podporuje sa prax otvorenej vedy 

nad rámec otvoreného prístupu k výstupom 

výskumu a zodpovedné spravovanie 

výskumných údajov. 

3. Podporuje sa prax otvorenej vedy 

nad rámec otvoreného prístupu k 

výskumným údajom a vedeckým 

publikáciám a zodpovedné spravovanie 

výskumných údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 11 Článok 11 

Doplnkové a kombinované financovanie Doplnkové, kombinované a kumulatívne 

financovanie 

 1. Program Európsky horizont sa 

realizuje v súčinnosti s inými programami 

financovania z prostriedkov Únie 

a zároveň sa usiluje o maximálne 

administratívne zjednodušenie. Neúplný 

zoznam synergií s ostatnými programami 

financovania sa uvádza v prílohe IV. Na 

spolufinancované akcie v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácie sa uplatňuje 

jednotný súbor pravidiel programu 

Európsky horizont. 

akcie, ktoré získali osvedčenie známky 

excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto 

kumulatívne a komparatívne podmienky: 

2. Známka excelentnosti sa udeľuje 

vo všetkých častiach programu. Akcie, 

ktoré získali osvedčenie známky 

excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto 

kumulatívne a komparatívne podmienky: 

 a) boli posúdené vo výzve na 

predkladanie návrhov v rámci programu; 

a) boli posúdené vo výzve na 

predkladanie návrhov v rámci programu; 

 b) spĺňajú minimálne požiadavky na 

kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie 

návrhov; 

b) spĺňajú minimálne požiadavky na 

kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie 

návrhov; 

 c) nemôžu byť z dôvodu rozpočtových c) nemôžu byť z dôvodu rozpočtových 
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obmedzení financované v rámci uvedenej 

výzvy na predkladanie návrhov, 

obmedzení financované v rámci uvedenej 

výzvy na predkladanie návrhov, 

môžu získať podporu z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 

Európskeho sociálneho fondu+ alebo 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] 

ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné 

nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) 

XX [financovanie, riadenie a 

monitorovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky] za 

predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s 

cieľmi príslušného programu. Uplatňujú 

sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje 

podpora. 

môžu získať podporu z vnútroštátnych 

alebo regionálnych fondov vrátane 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 

fondu+ alebo Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 

nariadenia (EÚ) XX [všeobecné 

nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) 

XX [financovanie, riadenie 

a monitorovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky] bez toho, aby 

bolo potrebné ďalšie uplatňovanie 

a hodnotenie, a za predpokladu, že takéto 

akcie sú v súlade s cieľmi príslušného 

programu. S výnimkou pravidiel štátnej 

pomoci sa uplatňujú pravidlá fondu, 

z ktorého sa poskytuje podpora. 

 2 a. V súlade s článkom 21 nariadenia 

(EÚ) XX [... nariadenie o spoločných 

ustanoveniach] môže riadiaci orgán 

dobrovoľne požiadať o prenesenie častí 

svojich finančných prostriedkov do 

programu Európsky horizont. Prenesenie 

zdrojov sa uskutoční v súlade s pravidlami 

programu Európsky horizont. Komisia 

okrem toho zabezpečí, aby sa takéto 

prenesené finančné prostriedky 

vyčleňovali výlučne na programy a/alebo 

projekty, ktoré sa budú realizovať 

v danom členskom štáte alebo regióne, 

podľa toho, odkiaľ pochádzajú. 

 2 b.  Komisia po predchádzajúcom 

schválení žiadateľov zahrnie vyčlenené 

prostriedky uvedené v tomto článku do 

informačného systému pre vybraté 

projekty s cieľom umožniť rýchlu výmenu 

informácií a umožniť financujúcim 

orgánom poskytnúť finančné prostriedky 

na vybraté akcie. 

 Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z 

iného programu Únie, možno takisto 

poskytnúť príspevok v rámci tohto 

programu, ak tieto príspevky nepokrývajú 

tie isté náklady. 
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Pozmeňujúci návrh  74 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 12 Článok 12 

Tretie krajiny pridružené k programu Tretie krajiny pridružené k programu 

1.  Program je otvorený pre tieto tretie 

krajiny: 

1. Program je otvorený pre tieto tretie 

krajiny: 

a) členovia Európskeho združenia 

voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi 

Európskeho hospodárskeho priestoru 

(EHP), v súlade s podmienkami 

stanovenými v Dohode o EHP; 

a) členovia Európskeho združenia 

voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi 

Európskeho hospodárskeho priestoru 

(EHP), v súlade s podmienkami 

stanovenými v Dohode o EHP; 

b)  pristupujúce krajiny, kandidáti a 

potenciálni kandidáti v súlade so 

všeobecnými zásadami a všeobecnými 

podmienkami účasti týchto krajín na 

programoch Únie stanovenými v 

príslušných rámcových dohodách a 

rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo 

v podobných dohodách a v súlade 

s osobitnými podmienkami stanovenými v 

dohodách medzi Úniou a týmito krajinami; 

b)  pristupujúce krajiny, kandidátske 

krajiny a potenciálne kandidátske krajiny 

v súlade so všeobecnými zásadami a 

všeobecnými podmienkami účasti týchto 

krajín na programoch Únie stanovenými v 

príslušných rámcových dohodách a 

rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo 

v podobných dohodách a v súlade 

s osobitnými podmienkami stanovenými v 

dohodách medzi Úniou a týmito krajinami; 

c) krajiny, na ktoré sa vzťahuje 

európska susedská politika, v súlade so 

všeobecnými zásadami a všeobecnými 

podmienkami účasti týchto krajín na 

programoch Únie stanovenými v 

príslušných rámcových dohodách a 

rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo 

v podobných dohodách a v súlade 

s osobitnými podmienkami stanovenými v 

dohodách medzi Úniou a týmito krajinami; 

c) krajiny, na ktoré sa vzťahuje 

európska susedská politika, v súlade so 

všeobecnými zásadami a všeobecnými 

podmienkami účasti týchto krajín na 

programoch Únie stanovenými v 

príslušných rámcových dohodách a 

rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo 

v podobných dohodách a v súlade 

s osobitnými podmienkami stanovenými v 

dohodách medzi Úniou a týmito krajinami; 

d) tretie krajiny a územia, ktoré 

spĺňajú všetky tieto kritériá: 

d) tretie krajiny a územia, ktoré 

spĺňajú všetky tieto kritériá: 

i)  dobrá kapacita v oblasti vedy, 

techniky a inovácie; 

i)  dobrá kapacita v oblasti vedy, 

techniky a inovácie; 

ii) prihlásenie sa k otvorenému 

trhovému hospodárstvu založenému na 

pravidlách vrátane spravodlivého a 

rovnocenného zaobchádzania s právami 

ii) prihlásenie sa k otvorenému 

trhovému hospodárstvu založenému na 

pravidlách vrátane spravodlivého 

a rovnocenného zaobchádzania s právami 
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duševného vlastníctva, s podporou 

demokratických inštitúcií; 

duševného vlastníctva, rešpektovania 

ľudských práv, s podporou demokratických 

inštitúcií; 

iii)  aktívne presadzovanie politík na 

zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie 

občanov. 

iii)  aktívne presadzovanie politík na 

zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie 

občanov. 

Pridruženie každej z tretích krajín 

uvedených v písmene d) k programu musí 

byť v súlade s podmienkami stanovenými v 

osobitnej dohode upravujúcej účasť tretej 

krajiny na programe Únie za predpokladu, 

že dohoda: 

Úplné alebo čiastočné pridruženie každej z 

tretích krajín uvedených v písmene d) k 

programu je založené na posúdení 

prínosov pre Úniu. Predovšetkým musí 

byť v súlade s podmienkami stanovenými v 

osobitnej dohode upravujúcej účasť tretej 

krajiny na programe Únie za predpokladu, 

že dohoda: 

– zabezpečuje spravodlivú 

rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky a 

výhody pre tretiu krajinu, ktorá sa 

zúčastňuje na programoch Únie 

– zabezpečuje spravodlivú 

rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky a 

výhody pre tretiu krajinu, ktorá sa 

zúčastňuje na programoch Únie 

 – zveruje právo koordinovať akciu v 

rámci programu za predpokladu, že je 

prospešná pre Úniu a že je zabezpečená 

ochrana finančných záujmov Únie; 

– stanovuje podmienky účasti na 

programoch vrátane výpočtu finančných 

príspevkov na jednotlivé programy a ich 

administratívnych nákladov. Tieto 

príspevky predstavujú pripísané príjmy 

v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, 

– stanovuje podmienky účasti na 

programe vrátane výpočtu finančných 

príspevkov na jednotlivé programy a 

podprogramy a ich administratívnych 

nákladov. Tieto príspevky predstavujú 

pripísané príjmy v súlade s článkom 21 

ods. 5 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách, 

– zaručuje práva Únie zabezpečiť 

správne finančné riadenie a chrániť jej 

finančné záujmy. 

– zaručuje práva Únie zabezpečiť 

správne finančné riadenie a chrániť 

finančné záujmy Únie. 

2. Pokiaľ ide o mieru pridruženia 

každej tretej krajiny k programu, musí sa 

zohľadňovať cieľ prispievať k 

hospodárskemu rastu v Únii inováciami. 

Podobne, s výnimkou členských štátov 

EHP, pristupujúcich krajín, kandidátskych 

krajín a potenciálnych kandidátov môžu 

byť v prípade konkrétnej krajiny z dohody 

o pridružení vyňaté časti programu. 

2. Pokiaľ ide o mieru pridruženia 

každej tretej krajiny k programu, musí sa 

zohľadňovať cieľ prispievať k 

hospodárskemu rastu v Únii inováciami a 

musí sa zabraňovať úniku mozgov z Únie. 

Podobne, s výnimkou členských štátov 

EHP, pristupujúcich krajín, kandidátskych 

krajín a potenciálnych kandidátov môžu 

byť v prípade konkrétnej krajiny z dohody 

o pridružení vyňaté časti programu s 

jedným prijímateľom, najmä tie, ktoré sú 

vyhradené pre súkromné subjekty. 
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3. Ak je to vhodné, v dohode o 

pridružení sa musí stanovovať účasť 

právnych subjektov usadených v Únii na 

rovnocenných programoch pridružených 

krajín v súlade s podmienkami uvedených 

programov. 

3. Ak je to vhodné, v dohode o 

pridružení sa musí stanovovať  a 

presadzovať vzájomná účasť právnych 

subjektov usadených v Únii na 

rovnocenných programoch pridružených 

krajín v súlade s podmienkami uvedených 

programov. 

4. Podmienky určujúce úroveň 

finančných príspevkov musia zaručovať 

automatickú opravu výrazných odchýlok v 

porovnaní so sumou, ktorú získajú subjekty 

usadené v pridruženej krajine na základe 

účasti na programe, s prihliadnutím na 

náklady na riadenie, vykonávanie a 

prevádzku programu. 

4. Podmienky dohody o pridružení 

určujúce úroveň finančných príspevkov 

musia každé dva roky zaručovať 

automatickú opravu všetkých odchýlok v 

porovnaní so sumou, ktorú získajú subjekty 

usadené v pridruženej krajine na základe 

účasti na programe, s prihliadnutím na 

náklady na riadenie, vykonávanie a 

prevádzku programu. 

 4 a. Príspevky všetkých pridružených 

krajín sa zahrnú do príslušných častí 

programu za predpokladu, že sa dodržiava 

rozdelenie rozpočtu uvedené v článku 9 

ods. 2. Komisia počas každoročného 

rozpočtového postupu podá Rade a 

Parlamentu správu o celkovom rozpočte 

na jednotlivé časti programu, pričom 

identifikuje jednotlivé pridružené krajiny, 

individuálne príspevky a ich finančnú 

bilanciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oprávnené akcie Oprávnené akcie a etické zásady 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 15 Článok 15 
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Etika Etika 

1. Akcie vykonávané v rámci 

programu musia byť v súlade s etickými 

zásadami a príslušnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, predpismi Únie 

a medzinárodnými predpismi vrátane 

Charty základných práv Európskej únie 

a Európskeho dohovoru o ľudských 

právach a jeho dodatkových protokolov. 

1. Akcie vykonávané v rámci 

programu musia byť v súlade s etickými 

zásadami a príslušnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, predpismi Únie 

a medzinárodnými predpismi vrátane 

Charty základných práv Európskej únie 

a Európskeho dohovoru o ľudských 

právach a jeho dodatkových protokolov. 

 Osobitná pozornosť sa venuje zásade 

proporcionality, právu na súkromie, právu 

na ochranu osobných údajov, právu na 

telesnú a duševnú nedotknuteľnosť osoby, 

právu na nediskrimináciu a potrebe 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia 

ľudí. 

2. Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 

akcii, musia poskytnúť: 

2. Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 

akcii, musia poskytnúť: 

a) etické sebahodnotenie, v ktorom 

určia a podrobne uvedú všetky 

predvídateľné etické otázky súvisiace s 

cieľom, vykonávaním a pravdepodobným 

vplyvom financovaných činností vrátane 

potvrdenia o súlade s odsekom 1 a opisu, 

ako bude zabezpečený; 

a) etické sebahodnotenie, v ktorom 

určia a podrobne uvedú všetky 

predvídateľné etické otázky súvisiace s 

cieľom, vykonávaním a pravdepodobným 

vplyvom financovaných činností vrátane 

potvrdenia o súlade s odsekom 1 a opisu, 

ako bude zabezpečený; 

b)  potvrdenie, že činnosti budú v 

súlade s Európskym kódexom správania 

pre etiku vo výskume uverejneným 

federáciou európskych akadémií vied (All 

European Academies) a že sa nebudú 

vykonávať žiadne činnosti vylúčené z 

financovania; 

b)  potvrdenie, že činnosti budú v 

súlade s Európskym kódexom správania 

pre etiku vo výskume uverejneným 

federáciou európskych akadémií vied (All 

European Academies) a že sa nebudú 

vykonávať žiadne činnosti vylúčené z 

financovania; 

c)  pri činnostiach vykonávaných 

mimo Únie potvrdenie, že tie isté činnosti 

by boli povolené v niektorom z členských 

štátov, a 

c)  pri činnostiach vykonávaných 

mimo Únie potvrdenie, že tie isté činnosti 

by boli povolené v niektorom z členských 

štátov, a 

d)  pri činnostiach, pri ktorých sa 

využívajú ľudské embryonálne kmeňové 

bunky, v prípade potreby podrobné údaje o 

licenčných a kontrolných opatreniach, 

ktoré prijmú príslušné orgány dotknutých 

členských štátov, ako aj podrobné údaje o 

etických povoleniach, ktoré musia byť 

udelené pred začatím príslušných činností. 

d)  pri činnostiach, pri ktorých sa 

využívajú ľudské embryonálne kmeňové 

bunky, v prípade potreby podrobné údaje o 

licenčných a kontrolných opatreniach, 

ktoré prijmú príslušné orgány dotknutých 

členských štátov, ako aj podrobné údaje o 

etických povoleniach, ktoré musia byť 

udelené pred začatím príslušných činností. 

3. Návrhy sa systematicky preverujú s 3. Návrhy sa systematicky preverujú s 
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cieľom určiť tie akcie, ktoré vzbudzujú 

zložité alebo závažné etické otázky, a 

podrobiť ich etickému hodnoteniu. Etické 

hodnotenie vykonáva Komisia, ak jeho 

vykonaním nepoverí financujúci orgán. Pri 

činnostiach, pri ktorých sa využívajú 

ľudské embryonálne kmeňové bunky, je 

etické hodnotenie povinné. Etické 

previerky a hodnotenia sa vykonávajú s 

pomocou odborníkov na etiku. Komisia a 

financujúce orgány zabezpečia čo 

najväčšiu možnú transparentnosť etických 

postupov. 

cieľom určiť tie akcie, ktoré vzbudzujú 

zložité alebo závažné etické otázky, a 

podrobiť ich etickému hodnoteniu. Etické 

hodnotenie vykonáva Komisia, ak jeho 

vykonaním nepoverí financujúci orgán. Pri 

činnostiach, pri ktorých sa využívajú 

ľudské embryonálne kmeňové bunky, je 

etické hodnotenie povinné. Etické 

previerky a hodnotenia sa vykonávajú s 

pomocou odborníkov na etiku. Komisia a 

financujúce orgány zabezpečia 

transparentnosť etických postupov. 

4. Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 

akcii, musia získať všetky povolenia alebo 

iné povinné dokumenty od príslušných 

vnútroštátnych a miestnych etických 

výborov alebo od iných orgánov, ako sú 

orgány na ochranu osobných údajov, pred 

začatím príslušných činností. Uvedené 

dokumenty sa musia archivovať a na 

požiadanie poskytnúť Komisii alebo 

financujúcemu orgánu. 

4. Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 

akcii, musia získať všetky povolenia alebo 

iné povinné dokumenty od príslušných 

vnútroštátnych a miestnych etických 

výborov alebo od iných orgánov, ako sú 

orgány na ochranu osobných údajov, pred 

začatím príslušných činností. Uvedené 

dokumenty sa musia archivovať a na 

požiadanie poskytnúť Komisii alebo 

financujúcemu orgánu. 

5. Ak je to vhodné, Komisia alebo 

financujúci orgán vykonávajú etické 

kontroly.  V prípade závažných alebo 

zložitých etických otázok vykonáva 

kontroly Komisia, ak ich vykonaním 

nepoverí financujúci orgán. 

5. Ak je to vhodné, Komisia alebo 

financujúci orgán vykonávajú etické 

kontroly.  V prípade závažných alebo 

zložitých etických otázok vykonáva 

kontroly Komisia, ak ich vykonaním 

nepoverí financujúci orgán. 

Etické kontroly sa vykonávajú s pomocou 

odborníkov na etiku. 

Etické kontroly sa vykonávajú s pomocou 

odborníkov na etiku. 

6. Akcie, ktoré nie sú eticky 

prijateľné, môžu byť kedykoľvek 

zamietnuté alebo ukončené. 

6. Akcie, ktoré nie sú eticky 

prijateľné, sa zamietnu alebo ukončia, len 

čo sa určí ich neprijateľnosť z etického 

hľadiska. 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 16 Článok 16 

Bezpečnosť Bezpečnosť 
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1. Akcie vykonávané v rámci 

programu musia dodržiavať platné 

bezpečnostné pravidlá, a najmä pravidlá 

ochrany utajovaných skutočností pred 

neoprávneným sprístupnením, ako aj 

všetky príslušné vnútroštátne právne 

predpisy a právo Únie. V prípade výskumu 

vykonávaného mimo Únie, pri ktorom sa 

používajú alebo vznikajú utajované 

skutočnosti, je nevyhnutné, aby popri 

dodržiavaní uvedených požiadaviek bola 

uzatvorená dohoda o bezpečnosti medzi 

Úniou a treťou krajinou, v ktorej sa 

vykonáva výskum. 

1. Akcie vykonávané v rámci 

programu musia dodržiavať platné 

bezpečnostné pravidlá, a najmä pravidlá 

ochrany utajovaných skutočností pred 

neoprávneným sprístupnením, ako aj 

všetky príslušné vnútroštátne právne 

predpisy a právo Únie. V prípade výskumu 

vykonávaného mimo Únie, pri ktorom sa 

používajú alebo vznikajú utajované 

skutočnosti, je nevyhnutné, aby popri 

dodržiavaní uvedených požiadaviek bola 

uzatvorená dohoda o bezpečnosti medzi 

Úniou a treťou krajinou, v ktorej sa 

vykonáva výskum. 

2. V prípade potreby musia návrhy 

obsahovať bezpečnostné sebahodnotenie, v 

ktorom sa určia bezpečnostné problémy a 

podrobne uvedie, ako sa tieto problémy 

budú riešiť v záujme súladu s príslušnými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi a 

právom Únie. 

2. V prípade potreby musia návrhy 

obsahovať bezpečnostné sebahodnotenie, v 

ktorom sa určia bezpečnostné problémy a 

podrobne uvedie, ako sa tieto problémy 

budú riešiť v záujme súladu s príslušnými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi a 

právom Únie. 

3. V prípade potreby Komisia alebo 

financujúci orgán vykonajú bezpečnostnú 

previerku návrhov, ktoré vzbudzujú 

bezpečnostné obavy. 

3. V prípade potreby Komisia alebo 

financujúci orgán vykonajú bezpečnostnú 

previerku návrhov, ktoré vzbudzujú 

bezpečnostné obavy. 

4. Akcie musia byť prípadne v súlade 

s rozhodnutím (EÚ, Euratom) 2015/444 a 

jeho vykonávacími predpismi. 

4. Akcie musia byť prípadne v súlade 

s rozhodnutím (EÚ, Euratom) 2015/444 a 

jeho vykonávacími predpismi. 

5. Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 

akcii, zabezpečia ochranu utajovaných 

skutočností použitých a/alebo vytvorených 

pri akcii pred neoprávneným 

sprístupnením. Pred začatím príslušných 

činností poskytnú dôkaz o previerke 

personálnej bezpečnosti a/alebo previerke 

bezpečnosti zariadenia od príslušných 

národných bezpečnostných orgánov. 

5. Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 

akcii, zabezpečia ochranu utajovaných 

skutočností použitých a/alebo vytvorených 

pri akcii pred neoprávneným 

sprístupnením. Pred začatím príslušných 

činností na žiadosť Komisie alebo 

financujúceho orgánu poskytnú dôkaz o 

previerke personálnej bezpečnosti a/alebo 

previerke bezpečnosti zariadenia od 

príslušných národných bezpečnostných 

orgánov. 

6. Ak s utajovanými skutočnosťami 

budú musieť manipulovať externí experti, 

pred vymenovaním sú povinní absolvovať 

príslušnú bezpečnostnú previerku. 

6. Ak s utajovanými skutočnosťami 

budú musieť manipulovať externí experti, 

pred vymenovaním sú povinní absolvovať 

príslušnú bezpečnostnú previerku. 

7. V prípade potreby môže 

bezpečnostné kontroly vykonať Komisia 

alebo financujúci orgán. 

7. V prípade potreby môže 

bezpečnostné kontroly vykonať Komisia 

alebo financujúci orgán. 
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8. Akcie, ktoré nespĺňajú 

bezpečnostné pravidlá, môžu byť 

kedykoľvek zamietnuté alebo ukončené. 

8. Akcie, ktoré nespĺňajú 

bezpečnostné pravidlá, môžu byť 

kedykoľvek zamietnuté alebo ukončené. 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 18 Článok 18 

Subjekty oprávnené na účasť Subjekty oprávnené na účasť 

1. Na akcii v rámci programu sa môže 

zúčastniť každý právny subjekt bez ohľadu 

na to, kde je usadený, alebo medzinárodná 

organizácia za predpokladu splnenia 

podmienok stanovených v tomto nariadení 

spolu s podmienkami stanovenými v 

pracovnom programe alebo výzve. 

1. Na akcii v rámci programu sa môže 

zúčastniť každý právny subjekt, a to aj 

právny subjekt z nepridruženej tretej 

krajiny, bez ohľadu na to, kde je usadený, 

alebo medzinárodná organizácia za 

predpokladu splnenia podmienok 

stanovených v tomto nariadení spolu s 

podmienkami stanovenými v pracovnom 

programe alebo výzve. 

2. Subjekty musia byť súčasťou 

konzorcia, ktoré tvoria aspoň tri nezávislé 

právne subjekty, z ktorých každý je 

usadený v inom členskom štáte alebo 

pridruženej krajine a aspoň jeden z nich je 

usadený v ktoromkoľvek členskom štáte, 

pokiaľ: 

2. Subjekty musia byť súčasťou 

konzorcia, ktoré tvoria aspoň tri nezávislé 

právne subjekty, z ktorých každý je 

usadený v inom členskom štáte vrátane 

najvzdialenejších regiónov alebo v 

pridruženej krajine a aspoň dva z nich sú 

usadené v členskom štáte, pokiaľ to nie je 

akcia uvedená v odseku 3 alebo 4; 

a) sa v pracovnom programe 

nestanovuje inak, ak je to odôvodnené; 

 

b)  to nie je akcia uvedená 

v odseku 3 alebo 4. 

 

3. Akcie Európskej rady pre výskum 

týkajúce sa výskumu na hraniciach 

poznania, akcie Európskej rady pre 

inováciu, akcie odbornej prípravy a 

mobility alebo akcie spolufinancovania 

programu môže implementovať jeden 

alebo viacero právnych subjektov, z 

ktorých jeden musí byť usadený v 

členskom štáte alebo pridruženej krajine. 

3. Akcie Európskej rady pre výskum 

týkajúce sa výskumu na hraniciach 

poznania, akcie Európskej rady pre 

inováciu, akcie odbornej prípravy 

a mobility alebo akcie spolufinancovania 

programu môže implementovať jeden 

alebo viacero právnych subjektov, 

z ktorých jeden musí byť usadený 

v členskom štáte alebo v príslušnom 

prípade v pridruženej krajine v zmysle 

článku 12 ods. 1. 
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4. Koordinačné a podporné akcie 

môže implementovať jeden alebo viacero 

právnych subjektov, ktoré môžu byť 

usadené v členskom štáte, pridruženej 

krajine alebo v ďalšej tretej krajine. 

4. Koordinačné a podporné akcie 

môže implementovať jeden alebo viacero 

právnych subjektov, ktoré môžu byť 

usadené v členskom štáte alebo pridruženej 

krajine alebo v ďalšej tretej krajine. 

5.  Pri akciách súvisiacich so 

strategickými aktívami, záujmami, 

autonómiou alebo bezpečnosťou Únie sa 

môže v pracovnom programe stanoviť, že 

účasť môže byť obmedzená iba na právne 

subjekty usadené v členských štátoch alebo 

na právne subjekty usadené v určených 

pridružených alebo iných tretích krajinách 

popri subjektoch usadených v členských 

štátoch. 

5. Pri akciách súvisiacich so 

strategickými aktívami, záujmami, 

autonómiou alebo bezpečnosťou Únie sa 

môže v pracovnom programe stanoviť, že 

účasť môže byť obmedzená iba na právne 

subjekty usadené v členských štátoch alebo 

na právne subjekty usadené v určených 

pridružených alebo iných tretích krajinách 

popri subjektoch usadených v členských 

štátoch. 

6.  Popri kritériách uvedených v 

odsekoch 2, 3, 4 a 5 môžu byť v 

pracovnom programe stanovené kritériá 

oprávnenosti podľa osobitných politických 

požiadaviek alebo povahy a cieľov akcie 

vrátane počtu právnych subjektov, typu 

právneho subjektu a miesta usadenia. 

6. Popri kritériách uvedených v 

odsekoch 2, 3, 4 a 5 môžu byť v 

pracovnom programe stanovené kritériá 

oprávnenosti podľa osobitných politických 

požiadaviek alebo povahy a cieľov akcie 

vrátane počtu právnych subjektov, typu 

právneho subjektu a miesta usadenia. 

7. Pri akciách s využitím súm podľa 

článku 9 ods. 8 je účasť obmedzená na 

jeden právny subjekt usadený v jurisdikcii 

delegujúceho riadiaceho orgánu s 

výnimkou prípadu, že v pracovnom 

programe sa stanovuje a s riadiacim 

orgánom sa dohodlo inak. 

7. Pri akciách s využitím súm podľa 

článku 11 je účasť obmedzená na jeden 

právny subjekt usadený v jurisdikcii 

delegujúceho riadiaceho orgánu 

s výnimkou prípadu, že v pracovnom 

programe sa stanovuje a s riadiacim 

orgánom sa dohodlo inak. 

8.  Ak sa tak uvádza v pracovnom 

programe, Spoločné výskumné centrum sa 

môže zúčastňovať na akciách. 

8.  Ak sa tak uvádza v pracovnom 

programe, Spoločné výskumné centrum sa 

môže zúčastňovať na akciách. 

9.  JRC, medzinárodné európske 

výskumné organizácie a právne subjekty 

založené podľa práva Únie sa považujú za 

usadené v inom členskom štáte než v 

štátoch, v ktorých sú usadené iné právne 

subjekty zúčastňujúce sa na akcii. 

 

10.  V prípade akcií výskumu na 

hraniciach poznania Spoločného 

výskumného centra a akcií odborného 

vzdelávania a mobility sa medzinárodné 

organizácie so sídlom v členskom štáte 

alebo pridruženej krajine považujú za 

usadené v tomto členskom štáte alebo 

pridruženej krajine. 

10.  V prípade akcií výskumu na 

hraniciach poznania Spoločného 

výskumného centra a akcií odborného 

vzdelávania a mobility sa medzinárodné 

organizácie so sídlom v členskom štáte 

alebo pridruženej krajine považujú za 

usadené v tomto členskom štáte alebo 

pridruženej krajine. 
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Pozmeňujúci návrh  79 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 19 Článok 19 

Subjekty oprávnené na financovanie Subjekty oprávnené na financovanie 

1. Subjekty sú oprávnené na 

financovanie, ak sú usadené v členskom 

štáte alebo pridruženej krajine. 

1. Subjekty sú oprávnené na 

financovanie, ak sú usadené v členskom 

štáte alebo pridruženej krajine, ako sa 

uvádza v článku 12 ods. 1. 

Pri akciách s využitím súm podľa článku 9 

ods. 8 sú na financovanie z týchto súm 

oprávnené iba subjekty usadené v 

jurisdikcii delegujúceho riadiaceho orgánu. 

Pri akciách s využitím súm podľa článku 

11 ods. 3 sú na financovanie z týchto súm 

oprávnené iba subjekty usadené v 

jurisdikcii delegujúceho riadiaceho orgánu. 

 1 a. Medzinárodné organizácie sú v 

príslušných prípadoch oprávnené na 

financovanie v rámci akcie, ak sa ich 

hlavné sídlo nachádza v členskom štáte 

alebo pridruženej krajine. 

 1 b. V prípade krajín s nízkymi až 

strednými príjmami a výnimočne 

v prípade iných nepridružených tretích 

krajín subjekty môžu byť oprávnené na 

financovanie v rámci akcie, ak: 

 a) daná tretia krajina je uvedená 

v pracovnom programe; a 

  b) Komisia alebo financujúci orgán 

považujú ich účasť za podstatnú pre 

implementáciu akcie. 

2. Subjekty usadené v nepridruženej 

tretej krajine v zásade znášajú náklady 

spojené s ich účasťou. V prípade krajín s 

nízkymi až strednými príjmami a 

výnimočne v prípade iných 

nepridružených tretích krajín však 

subjekty môžu byť oprávnené na 

financovanie v akcii, ak: 

2. Subjekty usadené v inej 

nepridruženej tretej krajine znášajú 

náklady spojené s ich účasťou. Keď sa to 

považuje za užitočné, môžu sa uzavrieť 

dohody o výskume a vývoji medzi týmito 

nepridruženými tretími krajinami a Úniou 

a môžu sa stanoviť mechanizmy 

spolufinancovania podobné tým, ktoré 

boli dohodnuté v rámci programu 

Horizont 2020. Príslušné krajiny 

zabezpečia vzájomný prístup právnych 

subjektov z Únie k programom 
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financovania týchto krajín v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácie, ako aj 

reciprocitu v rámci otvoreného prístupu 

k vedeckým výsledkom a údajom a k 

spravodlivým a rovnakým podmienkam 

v oblasti práv duševného vlastníctva. 

a) daná tretia krajina je uvedená v 

pracovnom programe prijatom Komisiou 

alebo 

 

b) Komisia alebo financujúci orgán 

považujú ich účasť za podstatnú pre 

implementáciu akcie. 

 

3. Pridružené subjekty sú oprávnené 

na financovanie v rámci akcie, ak sú 

usadené v členskom štáte, pridruženej 

krajine alebo v tretej krajine uvedenej v 

pracovnom programe prijatom Komisiou. 

3. Pridružené subjekty sú oprávnené 

na financovanie v rámci akcie, ak sú 

usadené v členskom štáte alebo pridruženej 

krajine. 

 3 a. Komisia podáva Európskemu 

parlamentu a Rade správu, v ktorej 

v prípade každej nepridruženej tretej 

krajiny uvedie výšku finančných 

príspevkov Únie poskytnutých 

zúčastneným subjektom a výšku 

finančných príspevkov poskytnutých tou 

istou krajinou subjektom Únie, ktoré sa 

zúčastňujú na ich činnostiach. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 20 Článok 20 

Výzvy na predkladanie návrhov Výzvy na predkladanie návrhov 

1. Obsah výziev na predkladanie 

návrhov je v prípade všetkých akcií s 

výnimkou prechodných činností v rámci 

nástroja EIC Prieskumník uvedený v 

pracovnom programe. 

1. Obsah výziev na predkladanie 

návrhov je v prípade všetkých akcií 

uvedený v pracovnom programe. 

 V pracovných programoch sa vysvetlí, 

prečo sa konkrétna akcia má financovať, 

s odkazom na výsledky konkrétnych 

predchádzajúcich projektov a na stav 
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vedy, technológie a inovácie na 

vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na 

medzinárodnej úrovni, ako aj príslušný 

politický a spoločenský vývoj a vývoj na 

trhoch. 

2. Pokiaľ ide o prechodné činnosti v 

rámci nástroja EIC Prieskumník: 

 

a) spustenie a obsah výziev na 

predkladanie návrhov sa stanoví so 

zreteľom na ciele a rozpočet určené v 

pracovnom programe vo vzťahu k 

príslušnému portfóliu akcií; 

 

b) granty s pevne stanovenou sumou 

najviac 50 000 EUR možno udeliť bez 

výzvy na predkladanie návrhov s cieľom 

vykonať naliehavé koordinačné a 

podporné akcie na posilnenie komunity 

prijímateľov v rámci portfólia alebo 

posúdenie možnosti vyčlenenia spin-off 

podnikov alebo inovácie s potenciálom 

vytvoriť trh. 

 

3. Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie 

cieľov výziev, môžu byť obmedzené na 

vývoj dodatočných činností alebo na 

doplnenie ďalších partnerov k existujúcim 

akciám. 

3. Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie 

cieľov výziev, môžu byť obmedzené na 

vývoj dodatočných činností alebo na 

doplnenie ďalších partnerov k existujúcim 

akciám. 

4. Výzva na predkladanie návrhov sa 

nevyžaduje pri koordinačných a 

podporných akciách alebo akciách 

spolufinancovania programu, ktoré: 

4. Výzva na predkladanie návrhov sa 

nevyžaduje pri koordinačných a 

podporných akciách alebo akciách 

spolufinancovania programu, ktoré: 

a)  má vykonávať Spoločné výskumné 

centrum alebo právne subjekty určené v 

pracovnom programe a 

a)  má vykonávať Spoločné výskumné 

centrum alebo právne subjekty určené v 

pracovnom programe a 

b)  ktoré nespadajú do rozsahu 

pôsobnosti výzvy na predkladanie návrhov. 

b)  ktoré nespadajú do rozsahu 

pôsobnosti výzvy na predkladanie návrhov. 

5. V pracovnom programe sa stanovia 

výzvy, pre ktoré sa udelia známky 

excelentnosti. Ak s tým žiadateľ vopred 

súhlasí, údaje o jeho žiadosti, ako aj 

hodnotenie možno poskytnúť 

zainteresovaným financujúcim orgánom 

pod podmienkou uzavretia dohody o 

zachovaní dôvernosti. 

5. V pracovnom programe sa stanovia 

výzvy, pre ktoré sa udelia známky 

excelentnosti. Ak s tým žiadateľ vopred 

súhlasí, údaje o jeho žiadosti, ako aj 

hodnotenie možno poskytnúť 

zainteresovaným financujúcim orgánom 

pod podmienkou uzavretia dohody o 

zachovaní dôvernosti. 

 5 a. Na riešenie príliš veľkého počtu 

prihlásených návrhov môže Komisia v 
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prípade niekoľkých výziev uplatniť 

dvojkolový postup vyhodnotenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

 

Návrh nariadenia 

Článok 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 21 Článok 21 

Spoločné výzvy Spoločné výzvy 

Komisia alebo financujúci orgán môžu 

vydať spoločnú výzvu na predkladanie 

návrhov spolu s: 

Komisia alebo financujúci orgán môžu 

vydať spoločnú výzvu na predkladanie 

návrhov spolu s: 

 a) tretími krajinami vrátane ich 

vedeckých a technických organizácií alebo 

agentúr; 

a) tretími krajinami vrátane ich 

vedeckých a technických organizácií alebo 

agentúr; 

 b) medzinárodnými organizáciami b) medzinárodnými organizáciami 

 c) neziskovými právnymi subjektmi. c) neziskovými právnymi subjektmi. 

V prípade spoločnej výzvy sa stanovia 

spoločné postupy výberu a hodnotenia 

návrhov. Súčasťou týchto postupov je 

vyvážená skupina expertov vymenovaných 

každou stranou. 

V prípade spoločnej výzvy žiadajúce 

konzorciá splnia požiadavky uvedené v 

článku 18 tohto nariadenia a stanovia sa 
spoločné postupy výberu a hodnotenia 

návrhov. Súčasťou týchto postupov je 

vyvážená skupina expertov vymenovaných 

každou stranou. 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 22 Článok 22 

Obstarávanie vo fáze pred komerčným 

využitím a obstarávanie inovačných riešení 

Obstarávanie vo fáze pred komerčným 

využitím a obstarávanie inovačných riešení 

1. Akcie môžu zahŕňať alebo mať ako 

svoj primárny cieľ obstarávanie vo fáze 

pred komerčným využitím alebo verejné 

obstarávanie inovačných riešení, ktoré ako 

prijímatelia vykonávajú verejní 

1. Akcie môžu zahŕňať alebo mať ako 

svoj primárny cieľ obstarávanie vo fáze 

pred komerčným využitím alebo verejné 

obstarávanie inovačných riešení, ktoré ako 

prijímatelia vykonávajú verejní 
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obstarávatelia alebo obstarávatelia 

vymedzení v smerniciach 2014/24/EÚ31, 

2014/25/EÚ32 a 2009/81/ES33. 

obstarávatelia alebo obstarávatelia 

vymedzení v smerniciach 2014/24/EÚ31, 

2014/25/EÚ32 a 2009/81/ES33. 

2.  Postupy obstarávania: 2.  Postupy obstarávania: 

a) musia byť v súlade so zásadami 

transparentnosti, nediskriminácie, 

rovnakého zaobchádzania, správneho 

finančného riadenia, proporcionality a s 

pravidlami hospodárskej súťaže; 

a) musia byť v súlade so zásadami 

transparentnosti, nediskriminácie, 

rovnakého zaobchádzania, správneho 

finančného riadenia, proporcionality a s 

pravidlami hospodárskej súťaže; 

b) v prípade obstarávania vo fáze pred 

komerčným využitím môžu obsahovať 

osobitné podmienky, ako je napríklad 

obmedzenie miesta výkonu obstarávaných 

činností na územie členských štátov a 

pridružených krajín; 

b) v prípade obstarávania vo fáze pred 

komerčným využitím sa môže použiť 

zjednodušený a/alebo zrýchlený postup a 
môžu obsahovať osobitné podmienky, ako 

je napríklad obmedzenie miesta výkonu 

obstarávaných činností na územie 

členských štátov a pridružených krajín; 

c) môžu povoľovať zadanie viacerých 

zákaziek v rámci toho istého postupu 

(využitie viacerých zdrojov); a 

c) môžu povoľovať zadanie viacerých 

zákaziek v rámci toho istého postupu 

(využitie viacerých zdrojov); a 

d) umožňujú zadávať zákazky ponuke 

(ponukám), ktorá predstavuje 

najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a 

cenou, pričom sa musí zabrániť konfliktu 

záujmov. 

d) umožňujú zadávať zákazky ponuke 

(ponukám), ktorá predstavuje 

najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a 

cenou, pričom sa musí zabrániť konfliktu 

záujmov. 

3. Dodávateľ, ktorý vytvára výsledky 

v rámci obstarávania vo fáze pred 

komerčným využitím, musí byť 

prinajmenšom vlastníkom práv duševného 

vlastníctva, ktoré sú s tým spojené. Verejní 

obstarávatelia majú aspoň práva na 

bezplatný prístup k výsledkom na vlastné 

využitie a právo na udelenie 

nevýhradných licencií tretím stranám na 

využívanie výsledkov v mene verejného 

obstarávateľa za spravodlivých a 

primeraných podmienok bez akéhokoľvek 

práva na udelenie sublicencie, alebo 

právo požiadať zúčastnených 

dodávateľov, aby takéto nevýhradné 

licencie udelili. Ak dodávateľ v 

stanovenom období po obstarávaní vo fáze 

pred komerčným využitím, ktoré je 

uvedené v zmluve, výsledky komerčne 

nevyužije, verejní obstarávatelia môžu od 

neho požadovať, aby previedol každé 

vlastníctvo výsledkov na verejných 

3. Dodávateľ, ktorý vytvára výsledky 

v rámci obstarávania vo fáze pred 

komerčným využitím, musí byť 

prinajmenšom vlastníkom práv duševného 

vlastníctva, ktoré sú s tým spojené. Verejní 

obstarávatelia majú práva na bezplatný 

prístup k výsledkom na vlastné využitie Ak 

dodávateľ v stanovenom období po 

obstarávaní vo fáze pred komerčným 

využitím, ktoré je uvedené v zmluve, 

výsledky komerčne nevyužije, verejní 

obstarávatelia konzultujú s dodávateľom a 

zisťujú dôvody takéhoto nevyužitia. Po 

takejto konzultácií môže verejný 

obstarávateľ od neho požadovať, aby 

previedol každé vlastníctvo výsledkov na 

verejných obstarávateľov. 
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obstarávateľov. 

 3 a. Osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o 

vlastníctvo, prístupové práva a 

udeľovanie licencií, sa môžu stanoviť v 

zmluvách v rámci verejného obstarávania 

inovačných riešení. 

__________________ __________________ 

31 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

31 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

32 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 

s. 243). 

32 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 

s. 243). 

33 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o 

koordinácii postupov pre zadávanie 

určitých zákaziek na práce, zákaziek na 

dodávku tovaru a zákaziek na služby 

verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v oblastiach obrany a 

bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 

2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 

20.8.2009, s. 76). 

33 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o 

koordinácii postupov pre zadávanie 

určitých zákaziek na práce, zákaziek na 

dodávku tovaru a zákaziek na služby 

verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v oblastiach obrany a 

bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 

2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 

20.8.2009, s. 76). 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 23 vypúšťa sa 

Kumulatívne financovanie  

Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z 

iného programu Únie, možno takisto 

poskytnúť príspevok v rámci tohto 

programu, ak tieto príspevky nepokrývajú 

tie isté náklady. Pravidlá každého 
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prispievajúceho programu Únie sa 

uplatňujú na jeho príslušný príspevok k 

akcii. Kumulatívne financovanie nesmie 

presiahnuť celkové oprávnené náklady na 

akciu a podpora z rôznych programov 

Únie sa môže vypočítať na pomernom 

základe v súlade s dokumentmi, ktorými 

sa stanovujú podmienky podpory. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Podmienky účasti Finančná spôsobilosť žiadateľov 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

 

Návrh nariadenia 

Článok 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 25 Článok 25 

Kritériá na vyhodnotenie návrhov Podmienky účasti a kritériá na 

vyhodnotenie návrhov 

1.  Návrh sa hodnotí na základe týchto 

kritérií na vyhodnotenie návrhov: 

1.  Návrh sa hodnotí na základe týchto 

kritérií na vyhodnotenie návrhov: 

a)  excelentnosť, a)  excelentnosť, 

b)  vplyv, b)  vplyv, 

c)  kvalita a efektívnosť vykonávania. c)  kvalita a efektívnosť vykonávania. 

2. Na návrhy týkajúce sa akcií 

Európskej rady pre výskum v oblasti 

výskumu na hraniciach poznania sa 

uplatňuje len kritérium uvedené v odseku 1 

písm. a). 

2. Na návrhy týkajúce sa akcií 

Európskej rady pre výskum v oblasti 

výskumu na hraniciach poznania sa 

uplatňuje len kritérium uvedené v odseku 1 

písm. a). Len v prípadoch, keď dva alebo 

viac excelentných projektov získa rovnaké 

poradie, sa na rozlíšenie uplatnia kritériá 

uvedené v odseku 1 písm. b) alebo písm. 

c). 

3. V pracovnom programe sa stanovia 

ďalšie podrobnosti uplatňovania kritérií na 

3. V pracovnom programe sa stanovia 

ďalšie podrobnosti uplatňovania kritérií na 
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vyhodnotenie návrhov uvedených v odseku 

1 a môžu sa určiť váhy a prahové 

hodnoty. 

vyhodnotenie návrhov uvedených v odseku 

1 vrátane akýchkoľvek váh, prahových 

hodnôt a pravidiel zaobchádzania s 

návrhmi ex-aequo, pričom sa zohľadnia 

ciele výzvy na predkladanie návrhov. 

Podmienky zaobchádzania s návrhmi ex-

aequo môžu okrem iného zahŕňať tieto 

kritériá: MSP, rodový aspekt, účastníci 

z krajín, v ktorých prebieha zvyšovanie 

účasti. 

 3 a. Komisia zohľadní možnosť 

dvojfázového predkladania návrhov, a ak 

je to možné, v prvej fáze sa môžu na 

základe kritérií na vyhodnotení návrhov 

uvedených v odseku 1 vyhodnocovať 

anonymizované návrhy. 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 26 Článok 26 

Hodnotenie Hodnotenie 

1. Návrhy hodnotí komisia pre 

vyhodnotenie, ktorá môže: 

1. Návrhy hodnotí komisia pre 

vyhodnotenie, ktorá: 

– úplne alebo čiastočne pozostávať z 

externých nezávislých expertov, 

– pozostáva z externých nezávislých 

expertov, 

– pozostávať zo zástupcov inštitúcií 

alebo orgánov Únie uvedených v článku 

150 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

v prípade EIC a misií môže byť v komisii 

aj zástupcovia inštitúcií alebo orgánov 

Únie uvedených v článku 150 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. 

Komisii pre vyhodnotenie môžu pomáhať 

nezávislí experti. 

Komisii pre vyhodnotenie môžu pomáhať 

nezávislí experti. 

2. V prípade potreby stanoví Komisia 

pre vyhodnotenie poradie návrhov, ktoré 

dosiahli príslušné prahové hodnoty, podľa: 

2. V prípade potreby stanoví Komisia 

pre vyhodnotenie poradie návrhov, ktoré 

dosiahli príslušné prahové hodnoty, podľa: 

–  bodového hodnotenia, –  bodového hodnotenia, 

–  ich príspevku k dosiahnutiu 

osobitných cieľov politiky vrátane 

vytvorenia konzistentného portfólia 

–  ich príspevku k dosiahnutiu 

osobitných cieľov politiky vrátane 

vytvorenia konzistentného portfólia 
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projektov. projektov. 

Komisia pre vyhodnotenie môže takisto 

navrhnúť podstatné úpravy návrhov, 

pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie 

konzistencie portfólia. 

Komisia pre vyhodnotenie môže len 

výnimočne a v riadne odôvodnených 

prípadoch navrhnúť úpravy návrhov, 

pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie 

konzistencie portfólia. 

 2 a. V procese vyhodnotenia návrhov 

sa zabráni akémukoľvek konfliktu 

záujmov a zaujatosti na základe povesti. 

Zaručuje sa transparentnosť kritérií na 

vyhodnotenie a bodového hodnotenia 

návrhov. 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 27 Článok 27 

Postup preskúmania hodnotenia Postup preskúmania hodnotenia, otázky 

a sťažnosti 

1. Žiadateľ môže požiadať o 

preskúmanie hodnotenia, ak sa domnieva, 

že pri jeho návrhu nebol správne uplatnený 

príslušný postup hodnotenia. 

1. Žiadateľ môže požiadať o 

preskúmanie hodnotenia, ak sa domnieva, 

že pri jeho návrhu nebol správne uplatnený 

príslušný postup hodnotenia. 

2. Preskúmanie hodnotenia sa týka len 

procesných aspektov hodnotenia, a nie 

hodnotenia obsahu návrhu. 

2. Preskúmanie hodnotenia sa týka len 

procesných aspektov hodnotenia, a nie 

hodnotenia obsahu návrhu. 

 2 a. Žiadosť o preskúmanie sa 

vzťahuje na konkrétny návrh a musí sa 

predložiť do 30 dní od oznámenia 

výsledkov hodnotenia. Výboru pre 

preskúmanie predsedajú a tvoria ho 

zástupcovia, ktorí sa nezúčastnili na výzve 

na predkladanie návrhov. Výbor 

rozhodne, či je návrh potrebné 

prehodnotiť alebo či sa potvrdí počiatočné 

hodnotenie. Urobí to bez zbytočného 

odkladu, pričom neohrozí možnosti 

výberu. 

3. Preskúmaním hodnotenia nesmie 

dôjsť k oneskoreniu v procese výberu tých 

návrhov, ktoré nie sú predmetom 

3. Preskúmaním hodnotenia nesmie 

dôjsť k oneskoreniu v procese výberu tých 

návrhov, ktoré nie sú predmetom 
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preskúmania. preskúmania. 

 3 a. Komisia zabezpečí, aby pre 

účastníkov existoval postup na priame 

predkladanie otázok a sťažností 

týkajúcich sa ich účasti na programe 

Európsky horizont. Informácie o tom, ako 

predložiť otázky alebo sťažnosti, sa 

sprístupnia online. 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 28 Článok 28 

Čas na udelenie grantu Čas na udelenie grantu 

1.  Odchylne od článku 194 ods. 2 

prvého pododseku nariadenia o 

rozpočtových pravidlách sa uplatňujú tieto 

lehoty: 

1. Odchylne od článku 194 ods. 2 

prvého pododseku nariadenia o 

rozpočtových pravidlách sa uplatňujú tieto 

lehoty: 

a)  na informovanie všetkých 

žiadateľov o výsledku hodnotenia ich 

žiadosti maximálna lehota piatich 

mesiacov od konečného termínu na 

podanie úplných návrhov; 

a) na informovanie všetkých 

žiadateľov o výsledku hodnotenia ich 

žiadosti maximálna lehota piatich 

mesiacov od konečného termínu na 

podanie úplných návrhov; 

b)  na podpísanie dohôd o grante so 

žiadateľmi maximálna lehota ôsmich 

mesiacov od konečného termínu na 

podanie úplných návrhov. 

b) na podpísanie dohôd o grante so 

žiadateľmi maximálna lehota ôsmich 

mesiacov od konečného termínu na 

podanie úplných návrhov. 

 ba) pri konkrétnych grantoch 

podpísaných v rámci urýchlenia procesu 

výskumu a inovácie maximálna lehota 

šiestich mesiacov od konečného termínu 

na podanie úplných návrhov. 

 Čas na udelenie grantu nemá vplyv na 

kvalitu hodnotenia. 

2.  V pracovnom programe EIC sa 

môžu stanoviť kratšie lehoty. 

2. V pracovnom programe EIC sa 

môžu stanoviť kratšie lehoty. 

3.  Popri výnimkách stanovených v 

článku 194 ods. 2 druhom pododseku 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 

môžu prekročiť lehoty uvedené v odseku 1 

3. Popri výnimkách stanovených v 

článku 194 ods. 2 druhom pododseku 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 

môžu prekročiť lehoty uvedené v odseku 1 
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v prípade akcií ERC, misií a ak sú akcie 

podrobené etickému alebo bezpečnostnému 

posúdeniu. 

v prípade akcií ERC, misií a ak sú akcie 

podrobené etickému alebo bezpečnostnému 

posúdeniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 29 Článok 29 

Implementácia grantu Implementácia grantu 

1. Ak si prijímateľ neplní svoje 

povinnosti, pokiaľ ide o technickú 

implementáciu akcie, ostatní prijímatelia si 

musia plniť tieto povinnosti bez 

akéhokoľvek dodatočného finančného 

príspevku Únie, pokiaľ nie sú od uvedenej 

povinnosti výslovne oslobodení. Finančná 

zodpovednosť každého prijímateľa sa 

obmedzuje iba na jeho vlastný dlh s 

výhradou ustanovení týkajúcich sa 

vzájomného poisťovacieho mechanizmu. 

1. Ak si prijímateľ neplní svoje 

povinnosti, pokiaľ ide o technickú 

implementáciu akcie, ostatní prijímatelia si 

musia plniť tieto povinnosti bez 

akéhokoľvek dodatočného finančného 

príspevku Únie, pokiaľ nie sú od uvedenej 

povinnosti výslovne oslobodení. Finančná 

zodpovednosť každého prijímateľa sa 

obmedzuje iba na jeho vlastný dlh s 

výhradou ustanovení týkajúcich sa 

vzájomného poisťovacieho mechanizmu. 

2. Dohodou o grante sa môžu stanoviť 

čiastkové ciele a súvisiace zálohové platby. 

Ak nie sú dosiahnuté čiastkové ciele, akciu 

možno pozastaviť, zmeniť alebo ukončiť. 

2. Dohodou o grante sa môžu stanoviť 

čiastkové ciele a súvisiace zálohové platby. 

Ak nie sú dosiahnuté čiastkové ciele, akciu 

možno na základe hodnotenia nezávislých 

expertov pozastaviť, zmeniť v prípade, že 

sa nenašlo žiadne nápravné opatrenie, 
alebo ukončiť. 

3. Akciu možno ukončiť aj vtedy, keď 

očakávané výsledky stratili svoj význam 

pre Úniu z vedeckých, technických alebo 

ekonomických dôvodov, a v prípade EIC a 

misií, ak stratili svoj význam ako súčasť 

portfólia akcií. 

3. Akciu možno ukončiť aj vtedy, keď 

očakávané výsledky a alebo čiastkové ciele 

stratili svoj význam pre Úniu aj 

prijímateľov z vedeckých, technických 

alebo ekonomických dôvodov, a v prípade 

EIC a misií, ak stratili svoj význam ako 

súčasť portfólia akcií. Kým Komisia 

rozhodne o ukončení akcie, prejde 

postupom s koordinátorom akcie 

a v prípade potreby s externými expertmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

 



 

PE625.305v02-00 86/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

Návrh nariadenia 

Článok 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 30 Článok 30 

Miery financovania Miery financovania 

1. Na všetky činnosti, ktoré sa 

financujú v rámci akcie, sa uplatňuje 

jednotná miera financovania. Maximálna 

miera je stanovená v pracovnom programe. 

1. Na všetky činnosti, ktoré sa 

financujú v rámci akcie, sa uplatňuje 

jednotná miera financovania. Maximálna 

miera na akciu je stanovená v pracovnom 

programe. 

2.  Z programu sa môže refundovať až 

100 % celkových oprávnených nákladov na 

akciu s výnimkou: 

2.  Z programu sa môže refundovať až 

100 % celkových oprávnených nákladov na 

akciu s výnimkou: 

a)  inovačných akcií: až 70 % 

celkových oprávnených nákladov okrem 

nákladov neziskových právnych subjektov, 

kde sa z programu môže refundovať až 100 

% celkových oprávnených nákladov; 

a)  inovačných akcií: až 70 % 

celkových oprávnených nákladov okrem 

nákladov neziskových právnych subjektov, 

kde sa z programu môže refundovať až 100 

% celkových oprávnených nákladov; 

b)  akcií spolufinancovania programu: 

najmenej 30 % celkových oprávnených 

nákladov a až 70 % v identifikovaných a 

riadne odôvodnených prípadoch. 

b)  akcií spolufinancovania programu: 

najmenej 30 % celkových oprávnených 

nákladov a až 70 % v identifikovaných a 

riadne odôvodnených prípadoch. 

3.  Miery financovania stanovené v 

tomto článku sa uplatňujú aj na akcie, pri 

ktorých sa pre celú akciu alebo jej časť 

stanoví financovanie paušálnou sadzbou, 

jednotkovými nákladmi alebo 

jednorazovou platbou. 

3.  Miery financovania stanovené v 

tomto článku sa uplatňujú aj na akcie, pri 

ktorých sa pre celú akciu alebo jej časť 

stanoví financovanie paušálnou sadzbou, 

jednotkovými nákladmi alebo 

jednorazovou platbou. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

 

Návrh nariadenia 

Článok 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 31 Článok 31 

Nepriame náklady Nepriame náklady 

1.  Nepriame oprávnené náklady sa 

určia uplatnením paušálnej sadzby vo 

výške 25 % celkových priamych 

oprávnených nákladov s výnimkou 

1. Nepriame oprávnené náklady sa 

určia uplatnením paušálnej sadzby vo 

výške 25 % celkových priamych 

oprávnených nákladov s výnimkou 
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priamych oprávnených nákladov na 

subdodávky, finančnej podpory tretím 

stranám a jednotkových nákladov alebo 

jednorazových platieb, ktoré zahŕňajú 

nepriame náklady. 

priamych oprávnených nákladov na 

subdodávky, finančnej podpory tretím 

stranám a jednotkových nákladov alebo 

jednorazových platieb, ktoré zahŕňajú 

nepriame náklady. 

Ak je to vhodné, nepriame náklady 

zahrnuté v jednotkových nákladoch alebo 

jednorazových platbách sa vypočítajú s 

použitím paušálnej sadzby uvedenej v 

odseku 1 s výnimkou jednotkových 

nákladov na vnútropodnikovo fakturované 

tovary a služby, ktoré sa vypočítajú na 

základe skutočných nákladov v súlade s 

bežnými postupmi nákladového 

účtovníctva prijímateľa. 

Ak je to vhodné, nepriame náklady 

zahrnuté v jednotkových nákladoch alebo 

jednorazových platbách sa vypočítajú s 

použitím paušálnej sadzby uvedenej v 

odseku 1 s výnimkou jednotkových 

nákladov na vnútropodnikovo fakturované 

tovary a služby, ktoré sa vypočítajú na 

základe skutočných nákladov, čo umožní 

kľúče na určenie príspevkov, v súlade s 

bežnými postupmi nákladového 

účtovníctva prijímateľa. 

2.  Nepriame náklady však možno 

vykázať v podobe jednorazovej platby 

alebo jednotkových nákladov, ak sa tak 

stanovuje v pracovnom programe. 

2. Nepriame náklady však možno 

vykázať v podobe jednorazovej platby 

alebo jednotkových nákladov, ak sa tak 

stanovuje v pracovnom programe. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

 

Návrh nariadenia 

Článok 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 32 Článok 32 

Oprávnené náklady Oprávnené náklady 

1. Popri kritériách uvedených v 

článku 197 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách sú personálne náklady 

prijímateľov s projektovým odmeňovaním 

oprávnené až do výšky odmeny, ktorá je 

osobe vyplatená za prácu v podobných 

projektoch financovaných z vnútroštátnych 

schém. 

1. Popri kritériách uvedených v 

článku 197 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách sú personálne náklady 

prijímateľov s projektovým odmeňovaním 

oprávnené až do výšky odmeny, ktorá je 

osobe vyplatená za prácu v podobných 

projektoch financovaných z vnútroštátnych 

schém. Len počas trvania tohto programu 

sú v členských štátoch oprávnených na 

akcie na rozšírenie účasti oprávnené 

hodinové personálne náklady do úrovne 

predstavujúcej 1,25-násobok vnútroštátnej 

úrovne hodinovej odmeny uplatňovanej 

na projekty v oblasti výskumu, vývoja a 

inovácie financované z vnútroštátnych 
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schém. 

Projektové odmeňovanie je odmeňovanie, 

ktoré je viazané na účasť osoby v 

projektoch, je súčasťou bežných 

odmeňovacích postupov prijímateľa a 

vypláca sa konzistentne. 

Projektové odmeňovanie je odmeňovanie, 

ktoré je viazané na účasť osoby v 

projektoch, je súčasťou bežných 

odmeňovacích postupov prijímateľa a 

vypláca sa konzistentne. 

2. Odchylne od článku 190 ods. 1 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

náklady na prostriedky, ktoré poskytli 

tretie strany vo forme nepeňažných 

príspevkov, sú oprávnené, a to až do výšky 

priamych oprávnených nákladov tretej 

strany. 

2. Odchylne od článku 190 ods. 1 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

náklady na prostriedky, ktoré poskytli 

tretie strany vo forme nepeňažných 

príspevkov, sú oprávnené, a to až do výšky 

priamych oprávnených nákladov tretej 

strany. 

3. Odchylne od článku 192 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách sa príjmy 

vytvorené využívaním výsledkov 

nepovažujú za príjmy akcie. 

3. Odchylne od článku 192 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách sa príjmy 

vytvorené využívaním výsledkov 

nepovažujú za príjmy akcie. 

 3 a. Prijímatelia môžu použiť svoje 

bežné účtovné postupy na určenie 

a vykazovanie nákladov, ktoré vznikli 

v súvislosti s akciou. Komisia môže 

stanoviť obmedzený počet dodatočných 

podmienok oprávnenosti na zabezpečenie 

riadneho riadenia grantu. Komisia nesmie 

zamietnuť účtovné postupy, ak sa ich 

výsledky neodlišujú od jej výsledkov a ak 

ponúkajú rovnakú úroveň ochrany 

finančných záujmov Únie. 

4. Odchylne od článku 203 ods. 4 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

osvedčenia o finančných výkazoch povinné 

pri platbe konečného zostatku, ak suma 

vykázaná ako skutočné náklady a 

jednotkové náklady vypočítané v súlade s 

bežnými postupmi nákladového 

účtovníctva sú v hodnote 325 000 EUR 

alebo viac. 

4. Odchylne od článku 203 ods. 4 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

osvedčenia o finančných výkazoch povinné 

pri platbe konečného zostatku, ak suma 

vykázaná ako skutočné náklady a 

jednotkové náklady vypočítané v súlade s 

bežnými postupmi nákladového 

účtovníctva sú v hodnote 325 000 EUR 

alebo viac. 

 Osvedčenia o finančných výkazoch môže 

vydávať spôsobilý a nezávislý štátny 

úradník, ktorého príslušné vnútroštátne 

orgány splnomocnili na vykonávanie 

auditu prijímateľa, alebo nezávislý 

audítor kvalifikovaný na vykonávanie 

štatutárnych auditov účtovných dokladov 

v súlade so smernicou 2006/43/ES. 

 4 a. Odchylne od článku 186 ods. 1 
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nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 

pri akciách MSCA v oblasti odbornej 

prípravy a mobility maximálna výška 

grantu zvýši o oprávnené príspevky 

výskumníkovi v prípade materskej 

dovolenky alebo rodičovskej dovolenky 

počas trvania grantu. 

 4 b. Oprávnené sú náklady vynaložené 

na zodpovednú správu výskumných 

údajov v súlade so zásadami FAIR – 

„vyhľadateľnosť“, „dostupnosť“, 

„interoperabilita“ a „opätovná 

použiteľnosť“. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

 

Návrh nariadenia 

Článok 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 33 Článok 33 

Vzájomný poisťovací mechanizmus Vzájomný poisťovací mechanizmus 

1.  Týmto sa zriaďuje vzájomný 

poisťovací mechanizmus (ďalej len 

„mechanizmus“), ktorý nahrádza fond 

zriadený v súlade s článkom 38 nariadenia 

(ES) č. 1290/2013 a je jeho pokračovaním. 

Tento mechanizmus kryje riziká spojené s 

nevymožením súm splatných zo strany 

prijímateľov: 

1.  Týmto sa zriaďuje vzájomný 

poisťovací mechanizmus (ďalej len 

„mechanizmus“), ktorý nahrádza fond 

zriadený v súlade s článkom 38 nariadenia 

(ES) č. 1290/2013 a je jeho pokračovaním. 

Tento mechanizmus kryje riziká spojené s 

nevymožením súm splatných zo strany 

prijímateľov: 

a)  Komisii na základe rozhodnutia č. 

1982/2006/ES; 

a) Komisii na základe rozhodnutia č. 

1982/2006/ES; 

b)  Komisii a orgánom únie v rámci 

programu Horizont 2020; 

b) Komisii a orgánom únie v rámci 

programu Horizont 2020; 

c)  Komisii a financujúcim orgánom v 

rámci tohto programu. 

c) Komisii a financujúcim orgánom v 

rámci tohto programu. 

Krytie rizika pre financujúce subjekty 

uvedené v prvom pododseku písm. c) 

možno realizovať systémom nepriameho 

krytia rizika stanoveným v príslušnej 

dohode a s prihliadnutím na povahu 

financujúceho orgánu. 

Krytie rizika pre financujúce subjekty 

uvedené v prvom pododseku písm. c) 

možno realizovať systémom nepriameho 

krytia rizika stanoveným v príslušnej 

dohode a s prihliadnutím na povahu 

financujúceho orgánu. 

2.  Mechanizmus spravuje Únia, ktorú 2. Mechanizmus spravuje Únia, ktorú 
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zastupuje Komisia konajúca ako výkonný 

zástupca. Komisia určí osobitné pravidlá 

fungovania fondu. 

zastupuje Komisia konajúca ako výkonný 

zástupca. Komisia určí osobitné pravidlá 

fungovania fondu. 

3. Prijímatelia poskytnú príspevok vo 

výške 5 % finančného príspevku Únie na 

akciu. Na základe pravidelných hodnotení 

môže Komisia tento príspevok zvýšiť až na 

8 % alebo znížiť pod 5 %. Príspevok 

prijímateľov do mechanizmu sa môže 

vyrovnať z počiatočnej zálohovej platby a 

zaplatiť do fondu v mene prijímateľov. 

3. Prijímatelia poskytnú príspevok vo 

výške 5 % finančného príspevku Únie na 

akciu. Na základe každoročne 

vykonávaných transparentných hodnotení 

môže Komisia tento príspevok zvýšiť až na 

8 % alebo znížiť pod 5 %. Príspevok 

prijímateľov do mechanizmu sa môže 

vyrovnať z počiatočnej zálohovej platby a 

zaplatiť do fondu v mene prijímateľov. 

4.  Príspevok prijímateľov sa vráti pri 

platbe konečného zostatku. 

4. Príspevok prijímateľov sa vráti pri 

platbe konečného zostatku. 

5.  Prípadný finančný výnos vytvorený 

mechanizmom sa doplní do mechanizmu. 

Ak je výnos nedostatočný, mechanizmus 

nezasiahne a Komisia alebo financujúci 

orgán vymáha všetky dlžné sumy priamo 

od prijímateľov alebo tretích strán. 

5. Prípadný finančný výnos vytvorený 

mechanizmom sa doplní do mechanizmu. 

Ak je výnos nedostatočný, mechanizmus 

nezasiahne a Komisia alebo financujúci 

orgán vymáha všetky dlžné sumy priamo 

od prijímateľov alebo tretích strán. 

6. Vrátené sumy predstavujú príjem 

pripísaný v prospech mechanizmu v 

zmysle článku 21 ods. 4 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. Po skončení 

grantov, ktorých riziko priamo alebo 

nepriamo kryje mechanizmus, Komisia 

vymôže všetky nezaplatené sumy a vráti 

ich do rozpočtu Únie podľa rozhodnutí 

legislatívneho orgánu. 

6. Vrátené sumy predstavujú príjem 

pripísaný v prospech mechanizmu v 

zmysle článku 21 ods. 4 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. Po skončení 

grantov, ktorých riziko priamo alebo 

nepriamo kryje mechanizmus, Komisia 

vymôže všetky dlžné sumy a vráti ich do 

rozpočtu Únie. 

7. Mechanizmus môže byť otvorený 

pre prijímateľov akýchkoľvek iných 

programov Únie s priamym riadením. 

Komisia určí podrobnosti o účasti 

prijímateľov iných programov. 

7. Mechanizmus môže byť rozšírený 

na prijímateľov akýchkoľvek iných 

programov Únie s priamym riadením. 

Komisia určí podrobnosti o účasti 

prijímateľov iných programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 34 Článok 34 

Vlastníctvo a ochrana Vlastníctvo a ochrana 

1. Prijímatelia sú vlastníkmi 1. Prijímatelia sú vlastníkmi 
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výsledkov, ktoré vytvoria. Musia 

zabezpečiť, aby prípadné práva ich 

zamestnancov alebo iných strán v 

súvislosti s výsledkami mohli byť 

uplatňované spôsobom zlučiteľným s 

povinnosťami prijímateľov v súlade s 

podmienkami stanovenými v dohode o 

grante. 

výsledkov, ktoré vytvoria. Musia 

zabezpečiť, aby prípadné práva ich 

zamestnancov alebo iných strán v 

súvislosti s výsledkami mohli byť 

uplatňované spôsobom zlučiteľným s 

povinnosťami prijímateľov v súlade s 

podmienkami stanovenými v dohode o 

grante. 

Dvaja alebo viacerí prijímatelia spoločne 

vlastnia výsledky, ak: 

Dvaja alebo viacerí prijímatelia spoločne 

vlastnia výsledky, ak: 

a)  ich spoločne vytvorili a a) ich spoločne vytvorili a 

b)  nie je možné: b)  nie je možné: 

i)  určiť príslušný príspevok každého 

prijímateľa 

i)  určiť príslušný príspevok každého 

prijímateľa 

alebo alebo 

ii)  rozdeliť tieto výsledky pri podávaní 

žiadosti o ich ochranu, jej získaní alebo 

zachovaní. 

ii)  rozdeliť tieto výsledky pri podávaní 

žiadosti o ich ochranu, jej získaní alebo 

zachovaní. 

Spoluvlastníci sa písomne dohodnú na 

rozdelení ich spoluvlastníctva a 

podmienkach jeho uplatňovania. Ak nie je 

dohodnuté inak, každý spoluvlastník môže 

udeliť tretím stranám nevýhradné licencie 

na využívanie výsledkov v spoluvlastníctve 

(bez práva udeľovať sublicencie), ak s tým 

vopred oboznámi ostatných 

spoluvlastníkov a ak dostanú spravodlivú a 

primeranú náhradu. Spoluvlastníci sa môžu 

písomne dohodnúť na uplatnení iného 

režimu, než je spoluvlastníctvo. 

Spoluvlastníci sa písomne dohodnú na 

rozdelení ich spoluvlastníctva a 

podmienkach jeho uplatňovania. Ak nie je 

v dohode o konzorciu a/alebo dohode o 

spoločnom vlastníctve dohodnuté inak, 

každý spoluvlastník môže udeliť tretím 

stranám nevýhradné licencie na využívanie 

výsledkov v spoluvlastníctve (bez práva 

udeľovať sublicencie), ak s tým vopred 

oboznámi ostatných spoluvlastníkov a ak 

dostanú spravodlivú a primeranú náhradu. 

Spoluvlastníci sa môžu písomne dohodnúť 

na uplatnení iného režimu, než je 

spoluvlastníctvo. 

2. Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, musia primerane chrániť 

svoje výsledky, ak je ochrana možná a 

odôvodnená, s prihliadnutím na všetky 

príslušné aspekty vrátane vyhliadok na 

komerčné využitie. Pri rozhodovaní o 

ochrane prijímatelia zohľadňujú aj 

oprávnené záujmy ostatných prijímateľov v 

akcii. 

2. Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, musia primerane chrániť 

svoje výsledky, ak je ochrana možná 

a odôvodnená, s prihliadnutím na všetky 

príslušné aspekty vrátane vyhliadok na 

komerčné využitie a iné legitímne záujmy, 

ako sú pravidlá ochrany osobných údajov, 

ochrana súkromia, práva duševného 

vlastníctva a pravidlá bezpečnosti, spolu 

s globálnou hospodárskou 

konkurencieschopnosťou Únie. Pri 

rozhodovaní o ochrane prijímatelia 

zohľadňujú aj oprávnené záujmy ostatných 
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prijímateľov v akcii. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

 

Návrh nariadenia 

Článok 35 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 35 Článok 35 

Využívanie a šírenie Využívanie a šírenie 

1.  Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, vynaložia maximálne 

úsilie na využitie svojich výsledkov, a to 

najmä v Únii. Využitie môže byť priame 

zo strany prijímateľov alebo nepriame, 

najmä prostredníctvom prevodu a udelenia 

licencie na využívanie výsledkov v súlade 

s článkom 36. 

1.  Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, vynaložia maximálne 

úsilie na využitie svojich výsledkov, a to 

predovšetkým v Únii. Využitie môže byť 

priame zo strany prijímateľov alebo 

nepriame, najmä prostredníctvom prevodu 

a udelenia licencie na využívanie 

výsledkov v súlade s článkom 36. 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti týkajúce sa využívania. 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti týkajúce sa využívania. 

Ak napriek maximálnemu úsiliu 

prijímateľa o priame alebo nepriame 

využitie jeho výsledkov nedôjde v lehote 

stanovenej v dohode o grante k žiadnemu 

využívaniu, prijímateľ pri hľadaní 

záujemcov o využívanie uvedených 

výsledkov použije príslušnú online 

platformu uvedenú v dohode o grante. Od 

tejto povinnosti možno upustiť na základe 

odôvodnenej žiadosti prijímateľa. 

Ak napriek maximálnemu úsiliu 

prijímateľa o priame alebo nepriame 

využitie jeho výsledkov nedôjde v lehote 

stanovenej v dohode o grante a podľa 

ustanovení jeho plánu šírenia a 

využívania k žiadnemu využívaniu, 

činnosti v oblasti využívania sa môžu po 

dohode s prijímateľmi preniesť na inú 

stranu. Od tejto povinnosti možno upustiť 

na základe odôvodnenej žiadosti 

prijímateľa. 

2.  Prijímatelia musia šíriť svoje 

výsledky čo najskôr s výhradou 

akýchkoľvek obmedzení vyplývajúcich z 

ochrany duševného vlastníctva, pravidiel 

bezpečnosti alebo oprávnených záujmov. 

2.  Prijímatelia musia šíriť svoje 

výsledky čo najskôr v otvorenom formáte s 

výhradou akýchkoľvek obmedzení 

vyplývajúcich z ochrany duševného 

vlastníctva, pravidiel bezpečnosti alebo 

oprávnených záujmov. 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti týkajúce sa šírenia. 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti týkajúce sa šírenia, 

pričom sa ochránia hospodárske a 

vedecké záujmy EÚ. 

3.  Prijímatelia zabezpečia, aby sa na 

vedecké publikácie vzťahoval otvorený 

prístup v súlade s podmienkami 

3.  Prijímatelia zabezpečia, aby sa na 

vedecké publikácie vzťahoval otvorený 

prístup v súlade s podmienkami 
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stanovenými v dohode o grante. 

Prijímatelia najmä zabezpečia, aby si oni 

sami alebo autori zachovali práva 

duševného vlastníctva dostatočné na 

splnenie svojich povinností zabezpečiť 

otvorený prístup. 

stanovenými v dohode o grante. 

Prijímatelia najmä zabezpečia, aby si oni 

sami alebo autori zachovali práva 

duševného vlastníctva dostatočné na 

splnenie povinností zabezpečiť spravodlivý 

otvorený prístup. 

Otvorený prístup k výskumným údajom je 

všeobecným pravidlom za podmienok 

stanovených v dohode o grante, v 

odôvodnených prípadoch sa však uplatňujú 

výnimky s prihliadnutím na oprávnené 

záujmy prijímateľov a na ostatné 

obmedzenia, ako sú pravidlá ochrany 

osobných údajov, pravidlá bezpečnosti 

alebo práva duševného vlastníctva. 

Pokiaľ ide o šírenie výskumných údajov, 

v dohode o grante sa v kontexte 

spravodlivého otvoreného prístupu 

a zachovania výskumných údajov 

stanovia podmienky, za ktorých sa 

poskytuje spravodlivý prístup k takýmto 

výsledkom, a zabezpečia sa rozsiahle 

a jednoduché výnimky na základe zásady 

„tak otvorené, ako je len možné, tak 

uzavreté, ako je potrebné“. V 

odôvodnených prípadoch sa uplatňujú 

výnimky s prihliadnutím na oprávnené 

záujmy prijímateľov a na ostatné 

obmedzenia, ako sú pravidlá ochrany 

osobných údajov, ochrana súkromia, 

dôvernosť, pravidlá bezpečnosti, 

obchodné tajomstvá, legitímne obchodné 

záujmy alebo práva duševného vlastníctva 

či vonkajšia konkurencieschopnosť Únie. 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti dodržiavať postupy 

otvorenej vedy. 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie stimuly na dodržiavanie postupov 

otvorenej vedy. 

4.  Prijímatelia spravujú všetky 

výskumné údaje v súlade s podmienkami 

stanovenými v dohode o grante a 

vypracujú plán správy údajov. 

4.  Prijímatelia spravujú všetky 

výskumné údaje získané v rámci akcie 

programu Európsky horizont v súlade s 

podmienkami stanovenými v dohode o 

grante a vypracujú plán správy údajov. 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti využiť európsky cloud 
pre otvorenú vedu na ukladanie 

výskumných údajov a poskytovanie 

prístupu k nim. 

V pracovnom programe sa môže ďalej 

podporiť využívanie európskeho cloudu 
pre otvorenú vedu na ukladanie 

výskumných údajov a poskytovanie 

prístupu k nim. 

5.  Prijímatelia, ktorí majú v úmysle 

šíriť svoje výsledky, o tom vopred 

informujú ostatných prijímateľov v akcii. 

Ktorýkoľvek z ostatných prijímateľov 

môže vzniesť námietku, ak preukáže, že 

zamýšľané šírenie by podstatne ohrozilo 

jeho oprávnené záujmy vo vzťahu k jeho 

výsledkom alebo podkladom. V takýchto 

prípadoch sa šírenie nesmie uskutočniť, 

5.  Prijímatelia, ktorí majú v úmysle 

šíriť svoje výsledky, o tom vopred 

informujú ostatných prijímateľov v akcii. 

Ktorýkoľvek z ostatných prijímateľov 

môže vzniesť námietku, ak preukáže, že 

zamýšľané šírenie by podstatne ohrozilo 

jeho oprávnené záujmy vo vzťahu k jeho 

výsledkom alebo podkladom. V takýchto 

prípadoch sa šírenie nesmie uskutočniť, 
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pokiaľ sa neprijmú náležité opatrenia na 

ochranu týchto oprávnených záujmov. 

pokiaľ sa neprijmú náležité opatrenia na 

ochranu týchto oprávnených záujmov. 

6.  Ak sa v pracovnom programe 

nestanovuje inak, návrhy musia obsahovať 

plán využívania a šírenia výsledkov. Ak 

očakávané využívanie znamená vyvinutie, 

vytvorenie, výrobu a uvedenie na trh 

výrobku alebo procesu, alebo vytvorenie a 

poskytovanie služby, tento plán musí 

obsahovať stratégiu takéhoto využívania. 

Ak sa v pláne stanovuje využívanie 

predovšetkým v nepridružených tretích 

krajinách, právne subjekty vysvetlia, ako je 

pri uvedenom využívaní zachovaný záujem 

Únie. 

6.  Ak sa v pracovnom programe 

nestanovuje inak, návrhy musia obsahovať 

plán využívania a šírenia výsledkov. Ak 

očakávané využívanie znamená vyvinutie, 

vytvorenie, výrobu a uvedenie na trh 

výrobku alebo procesu, alebo vytvorenie a 

poskytovanie služby, tento plán musí 

obsahovať stratégiu takéhoto využívania. 

Ak sa v pláne stanovuje využívanie 

predovšetkým v nepridružených tretích 

krajinách, právne subjekty odôvodnia, ako 

je pri uvedenom využívaní zachovaný 

záujem Únie. 

Prijímatelia ďalej rozvíjajú tento plán 

počas trvania akcie i po jej skončení. 

Prijímatelia môžu ďalej rozvíjať tento plán 

počas trvania akcie, a to aj 

prostredníctvom verejnej účasti a 

vzdelávania v oblasti vedy. 

7. Na účely monitorovania a šírenia, 

ktoré vykonáva Komisia alebo financujúci 

orgán, prijímatelia poskytnú akékoľvek 

požadované informácie týkajúce sa 

využívania a šírenia ich výsledkov. S 

výhradou oprávnených záujmov 

prijímateľov sa takéto informácie 

sprístupnia verejnosti. 

7. Na účely monitorovania a šírenia, 

ktoré vykonáva Komisia alebo financujúci 

orgán, prijímatelia poskytnú akékoľvek 

potrebné požadované informácie týkajúce 

sa využívania a šírenia ich výsledkov v 

súlade s podmienkami stanovenými v 

dohode o grante. S výhradou oprávnených 

záujmov prijímateľov sa takéto informácie 

sprístupnia verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 36 Článok 36 

Prevod a udelenie licencie Prevod a udelenie licencie 

1.  Prijímatelia môžu previesť 

vlastníctvo svojich výsledkov. Musia 

zabezpečiť, aby sa ich povinnosti 

vzťahovali aj na nového vlastníka a aby 

mal povinnosť preniesť tieto povinnosti pri 

akomkoľvek následnom prevode. 

1.  Prijímatelia môžu previesť 

vlastníctvo svojich výsledkov. Musia 

zabezpečiť, aby sa ich povinnosti 

vzťahovali aj na nového vlastníka a aby 

mal povinnosť preniesť tieto povinnosti pri 

akomkoľvek následnom prevode. 

2.  Ak nie je v prípade konkrétne 2. Ak nie je v prípade konkrétne 
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uvedených tretích strán písomne dohodnuté 

inak alebo ak to nie je znemožnené podľa 

platných právnych predpisov, prijímatelia, 

ktorí majú v úmysle previesť vlastníctvo 

výsledkov, to vopred oznámia prípadným 

iným prijímateľom, ktorí vlastnia 

prístupové práva k výsledkom. Toto 

oznámenie musí obsahovať dostatočné 

informácie o novom vlastníkovi, aby 

prijímateľ mohol posúdiť účinok prevodu 

na jeho prístupové práva. 

uvedených tretích strán a ich pridružených 

subjektov písomne dohodnuté inak alebo 

ak to nie je znemožnené podľa platných 

právnych predpisov, prijímatelia, ktorí 

majú v úmysle previesť vlastníctvo 

výsledkov, to vopred oznámia prípadným 

iným prijímateľom, ktorí vlastnia 

prístupové práva k výsledkom. Toto 

oznámenie musí obsahovať dostatočné 

informácie o novom vlastníkovi, aby 

prijímateľ mohol posúdiť účinok prevodu 

na jeho prístupové práva. 

Ak nie je v prípade konkrétne uvedených 

tretích strán písomne dohodnuté inak, 

prijímateľ môže vzniesť námietku proti 

tomuto prevodu, ak preukáže, že by 

nepriaznivo ovplyvnil jeho prístupové 

práva. V tomto prípade sa prevod nesmie 

uskutočniť dovtedy, kým sa nedosiahne 

dohoda medzi príslušnými prijímateľmi. 

Ak nie je v prípade konkrétne uvedených 

tretích strán a ich pridružených subjektov 

písomne dohodnuté inak, prijímateľ môže 

vzniesť námietku proti tomuto prevodu, ak 

preukáže, že by nepriaznivo ovplyvnil jeho 

prístupové práva. V tomto prípade sa 

prevod nesmie uskutočniť dovtedy, kým sa 

nedosiahne dohoda medzi príslušnými 

prijímateľmi. Lehoty v tejto súvislosti sa 

stanovia v dohode o grante. 

3.  Prijímatelia môžu udeliť licencie k 

svojim výsledkom alebo iným spôsobom 

poskytnúť právo na ich využívanie, ak to 

nemá vplyv na plnenie ich povinností. 

3.  Prijímatelia môžu udeliť licencie k 

svojim výsledkom alebo iným spôsobom 

poskytnúť právo na ich využívanie, ak to 

nemá vplyv na plnenie ich povinností. 

4.  V odôvodnených prípadoch sa v 

dohode o grante stanoví právo namietať 

proti prevodom vlastníctva výsledkov 

alebo udeleniu výhradnej licencie k 

výsledkom, ak: 

4.  V odôvodnených prípadoch sa v 

dohode o grante stanoví právo Komisie 

namietať proti prevodom vlastníctva 

výsledkov alebo udeleniu výhradnej 

licencie k výsledkom, ak: 

a) prijímatelia, ktorí vytvárajú 

výsledky, získali finančné prostriedky 

Únie; 

a) prijímatelia, ktorí vytvárajú 

výsledky, získali finančné prostriedky 

Únie; 

b) ide o prevod alebo udelenie licencie 

právnemu subjektu usadenému v tretej 

krajine; a 

b) ide o prevod alebo udelenie licencie 

právnemu subjektu usadenému v tretej 

krajine; a 

c) prevod alebo udelenie licencie nie 

je v súlade so záujmami Únie. 

c) prevod alebo udelenie licencie nie 

je v súlade so záujmami Únie. 

 Podporujú sa dohody o transfere 

technológií. 

Ak prijímateľ uplatňuje právo na námietku, 

oznámi to vopred. Práva na námietku proti 

prevodom alebo udeleniu licencií 

konkrétne určeným právnym subjektom sa 

Ak prijímateľ uplatňuje právo na námietku, 

oznámi to vopred. Práva na námietku proti 

prevodom alebo udeleniu licencií 

konkrétne určeným právnym subjektom sa 
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možno vzdať písomne, ak sú zavedené 

opatrenia zaručujúce záujmy Únie. 

možno vzdať písomne, ak sú zavedené 

opatrenia zaručujúce záujmy Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 37 Článok 37 

Prístupové práva Prístupové práva 

1.  Uplatňujú sa tieto zásady 

prístupových práv: 

1.  Uplatňujú sa tieto zásady 

prístupových práv: 

a)  žiadosť o uplatnenie prístupových 

práv alebo oznámenie o vzdaní sa 

prístupových práv sa predkladajú písomne; 

a) žiadosť o uplatnenie prístupových 

práv alebo oznámenie o vzdaní sa 

prístupových práv sa predkladajú písomne; 

b)  ak nie je inak dohodnuté s 

udeľovateľom, prístupové práva 

nezahŕňajú právo udeliť sublicenciu; 

b) ak nie je inak dohodnuté s 

udeľovateľom, prístupové práva 

nezahŕňajú právo udeliť sublicenciu; 

c)  prijímatelia sa pred pristúpením k 

dohode o grante, navzájom informujú o 

akomkoľvek obmedzení udelenia prístupu 

k ich podkladom; 

c) prijímatelia sa pred pristúpením k 

dohode o grante, navzájom informujú o 

akomkoľvek obmedzení udelenia prístupu 

k ich podkladom; 

d)  ak prijímateľ už nie je zapojený do 

akcie, nemá to vplyv na jeho povinnosť 

udeliť prístup; 

d) ak prijímateľ už nie je zapojený do 

akcie, nemá to vplyv na jeho povinnosť 

udeliť prístup; 

e)  ak si jeden z prijímateľov neplní 

svoje povinnosti, prijímatelia sa môžu 

dohodnúť, že už nemá prístupové práva. 

e) ak si jeden z prijímateľov neplní 

svoje povinnosti, prijímatelia sa môžu 

dohodnúť, že už nemá prístupové práva. 

2.  Prijímatelia udelia prístup: 2. Prijímatelia udelia prístup: 

a)  k svojim výsledkom bez poplatku 

akýmkoľvek iným prijímateľom v akcii, 

ktorí ich potrebujú na plnenie vlastných 

úloh; 

a) k svojim výsledkom bez poplatku 

akýmkoľvek iným prijímateľom v akcii, 

ktorí ich potrebujú na plnenie vlastných 

úloh; 

b)  k svojim podkladom ktorýmkoľvek 

prijímateľom v akcii, ktorí ich potrebujú na 

plnenie vlastných úloh, pri dodržaní 

prípadných obmedzení uvedených v 

odseku 1 písm. c); prístup sa udeľuje bez 

poplatku, ak sa prijímatelia pred 

pristúpením k dohode o grante nedohodnú 

inak; 

b) k svojim podkladom ktorýmkoľvek 

prijímateľom v akcii, ktorí ich potrebujú na 

plnenie vlastných úloh, pri dodržaní 

prípadných obmedzení uvedených v 

odseku 1 písm. c); prístup sa udeľuje bez 

poplatku, ak sa prijímatelia pred 

pristúpením k dohode o grante nedohodnú 

inak; 
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c)  k svojim výsledkom a pri dodržaní 

prípadných obmedzení uvedených v 

odseku 1 písm. c) k svojim podkladom 

ktorýmkoľvek iným prijímateľom v akcii, 

ktorí ich potrebujú na využívanie vlastných 

výsledkov; prístup sa udeľuje za 

spravodlivých a primeraných podmienok, 

ktoré sú predmetom dohody. 

c) k svojim výsledkom a pri dodržaní 

prípadných obmedzení uvedených v 

odseku 1 písm. c) k svojim podkladom 

ktorýmkoľvek iným prijímateľom v akcii, 

ktorí ich potrebujú na využívanie vlastných 

výsledkov; prístup sa udeľuje za 

spravodlivých a primeraných podmienok, 

ktoré sú predmetom dohody. 

3.  Ak sa prijímatelia nedohodnú inak, 

udelia prístup k svojim výsledkom a pri 

dodržaní prípadných obmedzení uvedených 

v odseku 1 písm. c) k svojim podkladom 

právnemu subjektu, ktorý: 

3. Ak sa prijímatelia nedohodnú inak, 

udelia prístup k svojim výsledkom a pri 

dodržaní prípadných obmedzení uvedených 

v odseku 1 písm. c) k svojim podkladom 

právnemu subjektu, ktorý: 

a)  je usadený v členskom štáte alebo 

pridruženej krajine; 

a) je usadený v členskom štáte alebo 

pridruženej krajine; 

b)  je pod priamou alebo nepriamou 

kontrolou iného prijímateľa, alebo je pod 

rovnakou priamou alebo nepriamou 

kontrolou ako uvedený prijímateľ, alebo 

priamo alebo nepriamo kontroluje 

uvedeného prijímateľa; a 

b) je pod priamou alebo nepriamou 

kontrolou iného prijímateľa, alebo je pod 

rovnakou priamou alebo nepriamou 

kontrolou ako uvedený prijímateľ, alebo 

priamo alebo nepriamo kontroluje 

uvedeného prijímateľa; a 

c)  potrebuje prístup na využívanie 

výsledkov uvedeného prijímateľa. 

c) potrebuje prístup na využívanie 

výsledkov uvedeného prijímateľa. 

Prístup sa udeľuje za spravodlivých a 

primeraných podmienok, ktoré sú 

predmetom dohody. 

Prístup sa udeľuje za spravodlivých a 

primeraných podmienok, ktoré sú 

predmetom dohody. 

4.  Žiadosť o prístup na účely 

využívania sa môže predložiť do jedného 

roka po ukončení akcie, pokiaľ sa 

prijímatelia nedohodnú na inej lehote. 

4. Žiadosť o prístup na účely 

využívania sa môže predložiť do jedného 

roka po ukončení akcie, pokiaľ sa 

prijímatelia nedohodnú na inej lehote. 

5.  Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, udelia prístup k svojim 

výsledkom bez poplatku inštitúciám, 

orgánom, úradom alebo agentúram Únie na 

účely vypracovania, implementácie a 

monitorovania politík alebo programov 

Únie. Prístup je obmedzený na nekomerčné 

a nekonkurenčné využitie. 

5.  Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, udelia prístup k svojim 

výsledkom bez poplatku inštitúciám, 

orgánom, úradom alebo agentúram Únie na 

účely vypracovania, implementácie a 

monitorovania politík alebo programov 

Únie. Prístup je obmedzený na nekomerčné 

a nekonkurenčné využitie a zohľadňujú sa 

oprávnené záujmy prijímateľov. 

 Takéto prístupové práva sa nevzťahujú na 

podklady účastníkov. 

Pokiaľ ide o akcie v rámci klastra 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť v 

oblasti intervencie Ochrana a bezpečnosť, 

prijímatelia, ktorí získali finančné 

Pokiaľ ide o akcie v rámci klastra 

Bezpečná spoločnosť v oblasti intervencie 

Ochrana a bezpečnosť, prijímatelia, ktorí 

získali finančné prostriedky Únie, udelia 
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prostriedky Únie, udelia prístup k svojim 

výsledkom bez poplatku aj vnútroštátnym 

orgánom členských štátov na účely 

vypracovania, implementácie a 

monitorovania ich politík alebo programov 

v uvedenej oblasti. Prístup je obmedzený 

na nekomerčné a nekonkurenčné využitie a 

udelí sa na základe dvojstrannej dohody 

stanovujúcej konkrétne podmienky na 

zabezpečenie toho, aby sa uvedené práva 

využívali len na účel určenia a aby sa 

zaviedli primerané povinnosti, pokiaľ ide o 

dôvernosť informácií. Požadujúci členský 

štát, inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra 

Únie informujú o takýchto žiadostiach 

všetky členské štáty. 

prístup k svojim výsledkom bez poplatku 

aj vnútroštátnym orgánom členských štátov 

na účely vypracovania, implementácie a 

monitorovania ich politík alebo programov 

v uvedenej oblasti. Prístup je obmedzený 

na nekomerčné a nekonkurenčné využitie a 

udelí sa na základe dvojstrannej dohody 

stanovujúcej konkrétne podmienky na 

zabezpečenie toho, aby sa uvedené práva 

využívali len na účel určenia a aby sa 

zaviedli primerané povinnosti, pokiaľ ide o 

dôvernosť informácií. Požadujúci členský 

štát, inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra 

Únie informujú o takýchto žiadostiach 

všetky členské štáty. 

6. V pracovnom programe sa môžu 

stanoviť ďalšie prístupové práva. 

6. V pracovnom programe sa môžu v 

prípade potreby stanoviť ďalšie prístupové 

práva. 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 38 Článok 38 

Osobitné ustanovenia o využívaní a šírení Osobitné ustanovenia o využívaní a šírení 

Na akcie ERC, akcie odbornej prípravy a 

mobility, akcie verejného obstarávania vo 

fáze pred komerčným využitím, akcie 

verejného obstarávania inovačných riešení, 

akcie spolufinancovania programu a na 

koordinačné a podporné akcie sa môžu 

vzťahovať osobitné pravidlá týkajúce sa 

vlastníctva, využívania a šírenia, prevodu a 

udeľovania licencie, ako aj prístupových 

práv. 

Na akcie ERC, akcie EIT, akcie odbornej 

prípravy a mobility, akcie verejného 

obstarávania vo fáze pred komerčným 

využitím, akcie verejného obstarávania 

inovačných riešení, akcie 

spolufinancovania programu a na 

koordinačné a podporné akcie sa môžu 

vzťahovať osobitné pravidlá týkajúce sa 

využívania a šírenia, prevodu a udeľovania 

licencie, ako aj prístupových práv. 

Týmto osobitnými pravidlami sa nemenia 

povinnosti týkajúce sa otvoreného prístupu. 

Týmto osobitnými pravidlami sa nemenia 

povinnosti a zásady týkajúce sa otvoreného 

prístupu uvedené v článku 10. 

 

Pozmeňujúci návrh  99 
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Návrh nariadenia 

Článok 39 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 39 Článok 39 

Ceny Ceny 

1.  Ceny v rámci programu sa udeľujú 

a riadia v súlade s hlavou IX nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, ak sa v tejto 

kapitole nestanovuje inak. 

1. Ceny v rámci programu sa udeľujú 

a riadia v súlade s hlavou IX nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, ak sa v tejto 

kapitole nestanovuje inak. 

2.  Ak sa v pracovnom programe alebo 

pravidlách súťaží nestanovuje inak, na 

súťaži sa môže zúčastniť akýkoľvek 

právny subjekt bez ohľadu na to, kde je 

usadený. 

2. Ak sa v pracovnom programe alebo 

pravidlách súťaží nestanovuje inak, na 

súťaži sa môže zúčastniť akýkoľvek 

právny subjekt bez ohľadu na to, kde je 

usadený. 

3. Komisia alebo financujúci orgán 

môžu organizovať ceny s: 

3. Komisia alebo financujúci orgán 

môžu podľa potreby organizovať ceny s: 

a) inými orgánmi Únie; a) inými orgánmi Únie; 

b) tretími krajinami vrátane ich 

vedeckých a technických organizácií alebo 

agentúr; 

b) tretími krajinami vrátane ich 

vedeckých a technických organizácií alebo 

agentúr; 

c) medzinárodnými organizáciami 

alebo 

c) medzinárodnými organizáciami 

alebo 

d) neziskovými právnymi subjektmi. d) neziskovými právnymi subjektmi. 

4. Povinnosti týkajúce sa 

komunikácie, využívania a šírenia môžu 

byť uvedené v pracovnom programe alebo 

v pravidlách súťaže. 

4. Povinnosti týkajúce sa 

komunikácie, vlastníctva, prístupových 

práv využívania a šírenia vrátane 

ustanovení o udeľovaní licencií sú 
uvedené v pracovnom programe alebo v 

pravidlách súťaže. 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

 

Návrh nariadenia 

Článok 42 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 42 Článok 42 

Európsky horizont a kombinované 

financovanie EIC 

Európsky horizont a kombinované 

financovanie EIC 

1.  Na zložky programu Európsky 1. Na zložky programu Európsky 
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horizont alebo kombinovaného 

financovania EIC, ktorými sú grant a 

vratný preddavok, sa vzťahujú články 30 

až 33. 

horizont alebo kombinovaného 

financovania EIC, ktorými sú grant a 

vratný preddavok, sa vzťahujú články 30 

až 33. 

2.  Kombinované financovanie EIC sa 

implementuje v súlade s článkom 43. 

Podporu na základe kombinovaného 

financovania EIC možno udeliť, kým akciu 

možno financovať ako operáciu 

kombinovaného financovania alebo ako 

operáciu financovania a investovania plne 

krytú zárukou EÚ v rámci programu 

InvestEU. Odchylne od článku 209 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sa v 

čase udelenia kombinovaného financovania 

EIC neuplatňujú podmienky stanovené v 

odseku 2, a najmä v písmenách a) a d). 

2. Kombinované financovanie EIC sa 

implementuje v súlade s článkom 43. 

Podporu na základe kombinovaného 

financovania EIC možno udeliť rizikovým 

projektom, kým akciu možno financovať 

ako operáciu kombinovaného financovania 

alebo ako operáciu financovania a 

investovania plne krytú zárukou EÚ v 

rámci programu InvestEU. Odchylne od 

článku 209 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách sa v čase udelenia 

kombinovaného financovania EIC 

neuplatňujú podmienky stanovené v 

odseku 2, a najmä v písmenách a) a d). 

3. Kombinované financovanie z 

programu Európsky horizont sa môže 

udeliť akcii spolufinancovania programu, 

keď sa v spoločnom programe členských 

štátov a pridružených krajín predpokladá 

nasadenie finančných nástrojov na podporu 

vybraných akcií. Hodnotenie a výber 

takýchto akcií prebieha v súlade s článkami 

19, 20, 23, 24, 25 a 26. Spôsoby 

implementácie kombinovaného 

financovania z programu Európsky 

horizont musia byť v súlade s článkom 29, 

analogicky s článkom 43 ods. 9 a 

dodržiavať ďalšie podmienky stanovené v 

pracovnom programe. 

3. Kombinované financovanie z 

programu Európsky horizont sa môže 

udeliť akcii spolufinancovania programu, 

keď sa v spoločnom programe členských 

štátov a pridružených krajín predpokladá 

nasadenie finančných nástrojov na podporu 

vybraných akcií. Hodnotenie a výber 

takýchto akcií prebieha v súlade s článkami 

11, 19, 20, 24, 25, 26, 42a a 43. Spôsoby 

implementácie kombinovaného 

financovania z programu Európsky 

horizont musia byť v súlade s článkom 29, 

analogicky s článkom 43 ods. 9 

a dodržiavať ďalšie a odôvodnené 

podmienky stanovené v pracovnom 

programe. 

4. Vrátené platby vrátane vratných 

preddavkov a príjmov kombinovaného 

financovania z programu Európsky 

horizont a EIC sa považujú za vnútorné 

pripísané príjmy v súlade s článkom 21 

ods. 3 písm. f) a článkom 21 ods. 4 

nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

4. Vrátené platby vrátane vratných 

preddavkov a príjmov kombinovaného 

financovania z programu Európsky 

horizont a EIC sa považujú za vnútorné 

pripísané príjmy v súlade s článkom 21 

ods. 3 písm. f) a článkom 21 ods. 4 

nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

5. Kombinované financovanie z 

programu Európsky horizont a EIC sa 

poskytuje tak, aby nenarúšalo 

hospodársku súťaž. 

5. Kombinované financovanie z 

programu Európsky horizont a EIC sa 

poskytuje tak, aby sa podporovala 

konkurencieschopnosť Únie a zároveň sa 

bránilo narušeniu hospodárskej súťaže. 
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Pozmeňujúci návrh  101 

 

Návrh nariadenia 

Článok 42 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 42a 

 Prieskumník 

 1. Nástroj Prieskumník poskytne 

granty pre vysokorizikové projekty na 

špičkovej úrovni zamerané na rozvoj 

strategickej autonómie Únie na 

potenciálne radikálne inovatívne 

technológie budúcnosti a nové trhové 

príležitosti. Nástroj Prieskumník 

spočiatku poskytne podporu na najskoršie 

fázy vedeckého a technologického 

výskumu a vývoja vrátane overenia 

koncepcie a prototypov pre overovanie 

technológie. 

 Nástroj Prieskumník sa realizuje najmä 

prostredníctvom verejnej výzvy na 

predkladanie návrhov zdola nahor 

s pravidelnými uzávierkami za rok 

a stanovia sa aj konkurenčné výzvy na 

rozvoj kľúčových strategických cieľov1a 

s požiadavkou na špičkové technologické 

a radikálne myslenie. Preskupenie 

vybratých projektov do tematických alebo 

objektívnych portfólií umožní vytvorenie 

kritického množstva úsilia, technologickej 

strategickej autonómie na úrovni EÚ 

a štruktúrovanie nových, 

multidisciplinárnych výskumných 

spoločenstiev. 

 2. Prechodné činnosti v rámci 

nástroja Prieskumník sa realizujú 

s cieľom pomôcť inovátorom rozvíjať 

cestu ku komerčnému rozvoju v Únii, ako 

sú demonštračné činnosti a štúdie 

realizovateľnosti s cieľom posúdiť 

potenciálne podnikanie a podporiť 

vytváranie spin-off podnikov a startupov: 

 a)  spustenie a obsah výziev na 

predkladanie návrhov sa stanoví so 

zreteľom na ciele a rozpočet určené v 
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pracovnom programe vo vzťahu k 

príslušnému portfóliu akcií; 

 b)  granty s pevne stanovenou sumou 

najviac 50 000 EUR možno udeliť bez 

výzvy na predkladanie návrhov iba na tie 

činnosti, ktoré sú už financované v rámci 

nástroja Prieskumník, s cieľom vykonať 

naliehavé koordinačné a podporné akcie 

na posilnenie komunity prijímateľov 

v rámci portfólia alebo posúdenie 

možnosti vyčlenenia spin-off podnikov 

alebo inovácie s potenciálom vytvoriť trh. 

 3.  Na nástroj EIC Prieskumník sa 

vzťahujú kritériá na vyhodnotenie 

návrhov vymedzené v článku 25. 

 __________________ 

 1a Mohli by tam patriť aj také témy, ako je 

umelá inteligencia, kvantové technológie, 

biologická kontrola alebo druhá 

generácia digitálnych dvojčiat, alebo 

akékoľvek iné témy identifikované v 

rámci strategického plánovania 

Európskeho horizontu (vrátane sieťových 

programov členských štátov). 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

 

Návrh nariadenia 

Článok 43 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 43 Článok 43 

EIC Akcelerátor Akcelerátor 

1. Prijímateľ nástroja EIC Akcelerátor 

musí byť právnym subjektom spĺňajúcim 

podmienky na označenie ako startup, MSP 

alebo spoločnosť so strednou trhovou 

kapitalizáciou, usadeným v členskom štáte 

alebo pridruženej krajine. Návrh môže 

predložiť prijímateľ alebo jedna či viaceré 

fyzické osoby alebo právne subjekty, ktoré 

majú v úmysle zriadiť alebo podporovať 

uvedeného prijímateľa. 

1. Prijímateľ nástroja EIC Akcelerátor 

musí byť právnym subjektom spĺňajúcim 

podmienky na označenie ako startup, 

rozširujúci sa podnik, MSP alebo 

spoločnosť so strednou trhovou 

kapitalizáciou, usadeným v členskom štáte 

alebo pridruženej krajine. Návrh môže 

predložiť prijímateľ alebo jedna či viaceré 

fyzické osoby alebo právne subjekty, ktoré 

majú v úmysle zriadiť alebo podporovať 

uvedeného prijímateľa. 
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2.  Na všetky formy príspevku Únie 

poskytovaného v rámci kombinovaného 

financovania EIC sa vzťahuje jediné 

rozhodnutie o udelení, ktorým sa poskytuje 

financovanie. 

2. Na všetky formy príspevku Únie 

poskytovaného v rámci kombinovaného 

financovania EIC sa vzťahuje jediné 

rozhodnutie o udelení, ktorým sa poskytuje 

financovanie. 

3.  Návrhy, pokiaľ ide o ich 

individuálny prínos, hodnotia nezávislí 

experti, a vyberajú sa v súlade s odsekom 4 

v rámci každoročnej otvorenej výzvy s 

dátumami uzávierok, a to na základe 

článkov 24 až 26. 

3. Návrhy, pokiaľ ide o ich 

individuálny prínos, hodnotia nezávislí 

experti, a vyberajú sa v súlade s odsekom 4 

v rámci každoročnej otvorenej výzvy s 

dátumami uzávierok, a to na základe 

článkov 24 až 26. 

4.  Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

sú tieto: 

4. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

sú tieto: 

–  excelentnosť, – excelentnosť, 

– vplyv, – vplyv a pridaná hodnota EÚ, 

–  úroveň rizika akcie a potreba 

podpory Únie. 

– úroveň rizika akcie a potreba 

podpory Únie. 

5. Komisia alebo financujúce subjekty 

implementujúce program Európsky 

horizont môžu so súhlasom dotknutých 

žiadateľov podrobiť návrh inovačnej akcie 

alebo akcie trhového nasadenia, ktorý už 

spĺňa prvé dve kritériá, hodnoteniu priamo 

na základe posledného kritéria na 

vyhodnotenie návrhov, a to ak sú naraz 

splnené tieto podmienky: 

5. Komisia alebo financujúce subjekty 

implementujúce program Európsky 

horizont (vrátane EIT and jeho 

znalostných a inovačných spoločenstiev) 
môžu so súhlasom dotknutých žiadateľov 

podrobiť návrh inovačnej akcie alebo akcie 

trhového nasadenia, najmä v Únii, ktorý už 

spĺňa prvé dve kritériá, hodnoteniu priamo 

na základe posledného kritéria na 

vyhodnotenie návrhov, a to ak sú naraz 

splnené tieto podmienky: 

– návrh musí vychádzať z akejkoľvek 

inej akcie financovanej z programu 

Horizont 2020 alebo tohto programu, alebo 

z národného programu podobného 

nástroju EIC Prieskumník, a ako taký ho 

musí uznať Komisia, 

– návrh musí vychádzať z akejkoľvek 

inej akcie financovanej z programu 

Horizont 2020 alebo tohto programu, alebo 

z národného programu a Komisia musí 

uznať, že spĺňa požiadavky EIC,  

–  musí byť založený na 

predchádzajúcom preskúmaní projektu 

hodnotiacom excelentnosť a vplyv návrhu 

a dodržiavať podmienky a postupy 

uvedené v pracovnom programe. 

– musí byť založený na 

predchádzajúcom preskúmaní projektu 

hodnotiacom excelentnosť a vplyv návrhu 

a dodržiavať podmienky a postupy 

uvedené v pracovnom programe. 

6.  Známku excelentnosti možno 

udeliť, ak sú naraz splnené tieto 

podmienky: 

6. Známku excelentnosti možno 

udeliť, ak sú naraz splnené tieto 

podmienky: 

–  prijímateľ je startup alebo MSP, – prijímateľ je startup alebo MSP, 

–  návrh bol oprávnený a splnil – návrh bol oprávnený a splnil 
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príslušné limity prvých dvoch kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedených v odseku 

4, 

príslušné limity prvých dvoch kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedených v odseku 

4, 

–  pri tých činnostiach, ktoré by mohli 

byť oprávnené v rámci inovačnej akcie. 

– pri tých činnostiach, ktoré by mohli 

byť oprávnené v rámci inovačnej akcie. 

7. V prípade návrhu, ktorý prešiel 

hodnotením, nezávislí experti navrhnú 

zodpovedajúce kombinované financovanie 

EIC na základe výsledného rizika a 

potrebných zdrojov a času na uvedenie a 

nasadenie inovácie na trh. 

7. V prípade návrhu, ktorý prešiel 

hodnotením, nezávislí experti navrhnú 

zodpovedajúce kombinované financovanie 

EIC na základe výsledného rizika a 

potrebných zdrojov a času na uvedenie a 

nasadenie inovácie na trh. 

Komisia môže odmietnuť návrh, ktorý si 

osvojili nezávislí experti, z opodstatnených 

dôvodov vrátane súladu s cieľmi politík 

Únie. 

Komisia môže odmietnuť návrh, ktorý si 

osvojili nezávislí experti, z opodstatnených 

dôvodov vrátane nesúladu s cieľmi politík 

Únie. 

8.  Časť kombinovaného financovania, 

ktorá zodpovedá grantu alebo vratnému 

preddavku, nesmie prekročiť 70 % 

nákladov vybranej inovačnej akcie. 

8. Časť kombinovaného financovania, 

ktorá zodpovedá grantu alebo vratnému 

preddavku, nesmie prekročiť 70 % 

nákladov vybranej inovačnej akcie. 

9.  Spôsoby implementácie zložiek 

kombinovaného financovania EIC, ktorými 

sú vlastný kapitál a splatná podpora, sú 

opísané v rozhodnutí [osobitného 

programu]. 

9. Spôsoby implementácie zložiek 

kombinovaného financovania EIC, ktorými 

sú vlastný kapitál a splatná podpora, sú 

opísané v rozhodnutí [osobitného 

programu]. 

10. V zmluve o vybranej akcii sa 

stanovia konkrétne čiastkové ciele a 

zodpovedajúce predbežné financovanie a 

platby z kombinovaného financovania EIC 

vo forme splátok. 

10. V zmluve o vybranej akcii sa 

stanovia konkrétne merateľné čiastkové 

ciele a zodpovedajúce predbežné 

financovanie a platby z kombinovaného 

financovania EIC vo forme splátok. 

Začať vykonávať činnosti zodpovedajúce 

inovačnej akcii a vyplatiť prvú zálohovú 

platbu grantu alebo vratný preddavok 

možno pred implementáciou ostatných 

zložiek udeleného kombinovaného 

financovania EIC. Implementácia 

uvedených zložiek je podmienená 

dosiahnutím špecifických čiastkových 

cieľov stanovených v zmluve. 

Začať vykonávať činnosti zodpovedajúce 

inovačnej akcii a vyplatiť prvú zálohovú 

platbu grantu alebo vratný preddavok 

možno pred implementáciou ostatných 

zložiek udeleného kombinovaného 

financovania EIC. Implementácia 

uvedených zložiek je podmienená 

dosiahnutím špecifických čiastkových 

cieľov stanovených v zmluve. 

11. V súlade so zmluvou sa akcia 

pozastaví, zmení alebo ukončí, ak nie sú 

splnené čiastkové ciele. Akcia sa môže 

takisto ukončiť, ak nie je možné dosiahnuť 

očakávané trhové nasadenie. 

11. V súlade so zmluvou sa akcia 

pozastaví, zmení alebo ukončí, ak nie sú 

splnené merateľné čiastkové ciele. Akcia 

sa môže takisto ukončiť, ak nie je možné 

dosiahnuť očakávané trhové nasadenie 

najmä v Únii. 

Pod podmienkou preskúmania projektu Pod podmienkou preskúmania projektu 
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externými nezávislými expertmi môže 

Komisia rozhodnúť o zvýšení 

kombinovaného financovania EIC. 

externými nezávislými expertmi môže 

Komisia rozhodnúť o zvýšení 

kombinovaného financovania EIC. 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

 

Návrh nariadenia 

Článok 43 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 43 a 

 Prírastková inovácia MSP 

 Okrem nástrojov v rámci EIC sa na 

ústrednej úrovni riadi a vykonáva 

osobitný nástroj pre MSP týkajúci sa 

prírastkovej inovácie, ktorý podporuje 

granty s jedným prijímateľom na činnosti 

v oblasti výskumu a inovácie vo všetkých 

klastroch, a to s uplatnením prístupu 

zdola nahor prostredníctvom nepretržite 

otvorenej výzvy prispôsobenej potrebám 

MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

 

Návrh nariadenia 

Článok 44 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 44 Článok 44 

Vymenovanie externých expertov Vymenovanie nezávislých externých 

expertov 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť externí experti vyberaní bez 

výzvy na vyjadrenie záujmu, ak je to 

odôvodnené a výber sa uskutočňuje 

transparentne. 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť nezávislí externí experti 

výnimočne vyberaní bez výzvy na 

vyjadrenie záujmu, len ak sa počas výzvy 

na vyjadrenie záujmu neidentifikovali 

vhodný externí experti. Každý výber 

externých expertov bez výzvy na 

vyjadrenie záujmu sa riadne odôvodni a 

výber sa uskutočňuje transparentne. Takíto 

experti musia preukázať svoju 
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nezávislosť a schopnosť podporovať ciele 

programu Európsky horizont. 

 1 a. Nezávislí experti sa vyberajú na 

základe ich zručností, skúseností a 

znalostí vhodných na vykonávanie úloh, 

ktorými sú poverení. Komisia alebo 

financujúci orgán Únie sa pri 

vymenúvaní nezávislých externých 

expertov usilujú o vyvážené zastúpenie 

a zloženie v rámci expertnej skupiny 

a komisií pre vyhodnotenie z hľadiska 

špecializácie, geografického pôvodu, 

pohlavia a typu organizácie, ktorú expert 

zastupuje. 

2. V súlade s článkom 237 ods. 2 a 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

externí experti odmeňovaní na základe 

štandardných podmienok. V odôvodnených 

prípadoch možno priznať primeranú 

výšku odmeny nad rámec štandardných 

podmienok založených na trhových 

štandardoch, a to najmä pokiaľ ide o 

špecifických expertov s vysokou úrovňou 

odborných znalostí. 

2. V súlade s článkom 237 ods. 2 a 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

nezávislí externí experti odmeňovaní na 

základe štandardných podmienok. 

3. Popri ustanoveniach článku 38 ods. 

2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 

sa mená a odborná oblasť externých 

expertov hodnotiacich žiadosti o grant, 

ktorí sú vymenovaní na základe osobnej 

spôsobilosti, uverejňujú aspoň raz ročne na 

internetovej stránke Komisie alebo 

financujúceho orgánu. Takéto informácie 

sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v 

súlade s pravidlami EÚ o ochrane 

osobných údajov. 

3. Popri ustanoveniach článku 38 ods. 

2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 

sa mená a odborná oblasť nezávislých 

externých expertov hodnotiacich žiadosti o 

grant, ktorí sú vymenovaní na základe 

osobnej spôsobilosti, uverejňujú aspoň raz 

ročne na internetovej stránke Komisie 

alebo financujúceho orgánu. Takéto 

informácie sa zhromažďujú, spracúvajú a 

uverejňujú v súlade s pravidlami EÚ o 

ochrane osobných údajov. 

 3 a. Komisia alebo príslušný 

financujúci orgán zabezpečia, aby expert, 

ktorý sa dostal do konfliktu záujmov v 

súvislosti so záležitosťou, ku ktorej sa od 

experta požaduje, aby poskytol stanovisko, 

neposudzoval danú konkrétnu záležitosť 

ani v súvislosti s ňou neposkytoval 

poradenstvo alebo pomoc. 

 3 b. Pri každej výzve sa zabezpečí 

primeraný počet nezávislých expertov, aby 

sa zaručila kvalita hodnotenia. 
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 3 c. Úroveň odmeňovania všetkých 

nezávislých a externých expertov sa 

každoročne oznamuje Európskemu 

parlamentu a Rade. Uhrádza sa 

z administratívnych výdavkov na program. 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

 

Návrh nariadenia 

Článok 45 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 45 Článok 45 

Monitorovanie a podávanie správ Monitorovanie a podávanie správ 

 1. Komisia každoročne monitoruje 

implementáciu programu Európsky 

horizont, jeho osobitného programu a 

činností EIT. Do výročných 

monitorovacích správ sa zahrnú: 

1. Ukazovatele, ktoré sa majú 

uvádzať v správach na účely posúdenia 

pokroku pri dosahovaní cieľov programu 

stanovených v článku 3, sú uvedené v 

prílohe V popri cestách k dosiahnutiu 

vplyvu. 

i) ukazovatele na účely posúdenia 

pokroku pri dosahovaní cieľov programu 

stanovených v článku 3 a uvedených v 

prílohe V popri cestách k dosiahnutiu 

vplyvu; 

 ii) informácie o uplatňovaní zásad 

financovania a o prierezových otázkach 

stanovených najmä v článku 6a, ako je 

úroveň začlenenia spoločenských a 

humanitných vied, pomer medzi nižšími a 

vyššími úrovňami technickej pripravenosti 

vo výskume založenom na spolupráci, 

zapojenie krajín, v ktorých prebieha 

zvyšovanie účasti, zoznam krajín, v 

ktorých prebieha zvyšovanie účasti, 

aktualizovaný v pracovných programoch, 

pokrok pri zmenšovaní rozdielov v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácie, geografický 

rozsah projektov spolupráce, platy 

výskumných pracovníkov, používanie 

dvojfázového predkladania a 

vyhodnocovania návrhov, používanie 

preskúmania hodnotenia a množstvo 

sťažností, miera začleňovania 

problematiky zmeny klímy a súvisiace 
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výdavky, účasť MSP s porovnaním s 

podobnými osobitnými nástrojmi pre MSP 

na vnútroštátnej úrovni, účasť 

súkromného sektora, pokrok pri 

dosahovaní rodovej rovnosti, známky 

excelentnosti, verejno-súkromné 

partnerstvá, ako aj pákový efekt na 

dodatočné súkromné a verejné 

financovanie, doplnkové a kumulatívne 

financovanie z iných fondov Únie, najmä 

synergie s programami uvedenými v 

prílohe IV, používanie výskumných 

infraštruktúr podporovaných z iných 

programov financovania Únie, urýchlenie 

procesu výskumu a inovácie, úroveň a 

vplyv medzinárodnej spolupráce, a to aj 

pokiaľ ide o zásadu reciprocity, zapojenie 

občanov a občianskej spoločnosti na 

vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie; 

 iii) úroveň výdavkov na jednotlivé 

oblasti intervencie uvedené v prílohe I a 

prierezové otázky v programe a EIT, aby 

sa umožnila analýza portfólia, a s cieľom 

posilniť transparentnosť sa tieto údaje aj 

zverejnia prístupným spôsobom na 

webovej stránke Komisie podľa poslednej 

aktualizácie; 

 iv) množstvo výziev s príliš veľkým 

počtom prihlásených návrhov, najmä 

počet návrhov na rozpočtový riadok a na 

oblasť intervencie, ich priemerné bodové 

hodnotenie, podiel návrhov, ktoré 

prekračujú, resp. neprekračujú prahové 

hodnoty. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 50, 

pokiaľ ide o zmeny prílohy V na účely 

doplnenia alebo zmeny ukazovateľov ciest 

k dosiahnutiu vplyvu, ak sa to považuje za 

potrebné, a stanovovať východiskové 

hodnoty a cieľové hodnoty. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 50, 

pokiaľ ide o zmeny prílohy V na účely 

doplnenia alebo zmeny ukazovateľov ciest 

k dosiahnutiu vplyvu, ak sa to považuje za 

potrebné, a stanovovať východiskové 

hodnoty a cieľové hodnoty. 

3. Systém podávania správ o 

výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu a 

výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. 

Na tento účel sa príjemcom finančných 

prostriedkov Únie a (prípadne) členským 

3. Systém podávania správ o 

výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu a 

výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas 

bez toho, aby sa zvyšovalo administratívne 

zaťaženie prijímateľov. Najmä údaje o 
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štátom ukladajú primerané požiadavky na 

podávanie správ. 

projektoch financovaných v rámci ERC, 

európskych partnerstiev, misií, EIC a EIT 

sa zahrnú do tej istej databázy ako akcie, 

ktoré sa financujú priamo v rámci 

programu (napr. databáza E-corda). 

 3 a. Kvalitatívne analýzy Komisie a 

Únie alebo vnútroštátnych financujúcich 

orgánov sa doplnia čo najväčším 

množstvom kvantitatívnych údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

 

Návrh nariadenia 

Článok 46 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 46 Článok 46 

Informovanie, komunikácia, zverejňovanie 

a šírenie a využívanie 

Informovanie, komunikácia, zverejňovanie 

a šírenie a využívanie 

1. Príjemcovia finančných 

prostriedkov Únie priznávajú pôvod a 

zabezpečujú viditeľnosť finančných 

prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 

akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 

ucelené, účinné a primerané cielené 

informácie rôznym cieľovým skupinám 

vrátane médií a verejnosti. 

1. Príjemcovia finančných 

prostriedkov Únie priznávajú pôvod 

a zabezpečujú viditeľnosť finančných 

prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 

akcií a ich výsledkov a aj v prípade cien) 

tým, že poskytujú ucelené, účinné 

a primerané cielené informácie rôznym 

cieľovým skupinám vrátane médií 

a verejnosti. 

2. Komisia vykonáva v súvislosti s 

programom a jeho akciami a výsledkami 

informačné a komunikačné činnosti. 

Finančné zdroje pridelené na program 

zároveň prispievajú k inštitucionálnej 

komunikácii o politických prioritách 

Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 

v článku 3. 

2. Komisia vykonáva v súvislosti s 

programom a jeho akciami a výsledkami 

informačné a komunikačné činnosti; 

Poskytuje najmä včasné a podrobné 

informácie členským štátom. 

3. Komisia takisto vytvorí stratégiu 

šírenia a využívania s cieľom zvýšiť 

dostupnosť a prenikanie výskumných a 

inovačných výsledkov a znalostí 

vytvorených v rámci programu, aby sa 

urýchlilo ich využívanie smerujúce k 

uplatneniu na trhu a aby sa posilnil účinok 

programu. Finančné zdroje pridelené na 

3. Komisia takisto vytvorí stratégiu 

šírenia a využívania s cieľom zvýšiť 

dostupnosť a prenikanie výskumných a 

inovačných výsledkov a znalostí 

vytvorených v rámci programu, aby sa 

urýchlilo ich využívanie smerujúce k 

uplatneniu na trhu, predovšetkým v rámci 

Únie, a aby sa posilnil účinok programu. 
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program zároveň prispievajú k 

inštitucionálnej komunikácii o politických 

prioritách Únie, ako aj k činnostiam 

informovania, komunikácie, zverejňovania, 

šírenia a využívania, pokiaľ sa týkajú 

cieľov uvedených v článku 3. 

Finančné zdroje pridelené na program 

zároveň prispievajú k inštitucionálnej 

komunikácii o politických prioritách Únie, 

ako aj k činnostiam informovania, 

komunikácie, zverejňovania, šírenia a 

využívania, pokiaľ sa týkajú cieľov 

uvedených v článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

 

Návrh nariadenia 

Článok 47 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 47 Článok 47 

Hodnotenie programu Hodnotenie programu 

1. Hodnotenia programu sa 

vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v 

rozhodovacom procese týkajúcom sa 

programu, jeho nástupníckeho programu a 

ostatných relevantných výskumných a 

inovačných iniciatív. 

1. Hodnotenia programu sa 

vykonávajú včas a zverejňujú sa, aby sa 

mohli využiť v rozhodovacom procese 

týkajúcom sa programu, jeho 

nástupníckeho programu a ostatných 

relevantných výskumných a inovačných 

iniciatív. 

 1a. Misie sa v plnej miere vyhodnotia 

do 31. decembra 2022 skôr, ako sa prijme 

akékoľvek rozhodnutie o vytvorení 

nových misií alebo o presmerovaní, 

ukončení, pokračovaní misií či o zvýšení 

ich rozpočtu. Výsledky hodnotenia misií 

sa zverejnia. Okrem iného budú zahŕňať 

analýzu procesu ich výberu a riadenia, 

zamerania a výkonnosti. 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však štyri roky po 

začatí implementácie programu. Zahŕňa 

posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov a 

predstavuje základ pre prípadnú úpravu 

implementácie programu. 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však tri roky po začatí 

implementácie programu. Zahŕňa analýzu 

portfólia a posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov 

a predstavuje základ pre prípadnú úpravu 

implementácie programu a/alebo 

preskúmanie programu. Zhodnotí sa 

účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, 

súdržnosť a pákový efekt programu, jeho 

komplementárnosť s inými programami 
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financovania výskumu, vývoja a inovácie 

na úrovni Únie na vnútroštátnej úrovni a 

pridaná hodnota Únie. Osobitne sa posúdi 

vplyv finančných prostriedkov 

presunutých z iných programov Únie. 

3. Na konci implementácie programu, 

najneskôr však štyri roky po uplynutí 

obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 

dokončí záverečné hodnotenie programu. 

Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov. 

3. Na konci implementácie programu, 

najneskôr však tri roky po uplynutí 

obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 

dokončí záverečné hodnotenie programu. 

Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov. 

4. Komisia oznámi závery týchto 

hodnotení spolu so svojimi pripomienkami 

Európskemu parlamentu, Rade, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov. 

4. Komisia zverejňuje a šíri závery 

týchto hodnotení spolu so svojimi 

pripomienkami a predkladá ich 

Európskemu parlamentu, Rade, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov. 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

 

Návrh nariadenia 

Článok 48 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 48 Článok 48 

Audity Audity 

1. Systémom kontroly programu sa 

zabezpečuje primeraná rovnováha medzi 

dôverou a kontrolou s prihliadnutím na 

administratívne a iné náklady na kontroly 

na všetkých úrovniach, a to najmä pre 

prijímateľov. 

1. Systémom kontroly programu sa 

zabezpečuje primeraná rovnováha medzi 

dôverou a kontrolou s prihliadnutím na 

administratívne a iné náklady na kontroly 

na všetkých úrovniach, a to najmä pre 

prijímateľov. Pravidlá auditu musia byť 

jasné, konzistentné a súdržné v celom 

programe. 

2. Stratégia auditu programu vychádza 

z finančného auditu reprezentatívnej 

vzorky výdavkov programu ako celku. 

Táto reprezentatívna vzorka sa doplní 

o výber založený na posúdení rizika 

súvisiaceho s výdavkami. Akcie, ktoré 

prijímajú spoločné financovanie z rôznych 

programov Únie, sa podrobujú auditu iba 

raz, pričom jeho súčasťou sú všetky 

dotknuté programy a ich jednotlivé 

2. Stratégia auditu programu vychádza 

z finančného auditu reprezentatívnej 

vzorky výdavkov programu ako celku. 

Táto reprezentatívna vzorka sa doplní 

o výber založený na posúdení rizika 

súvisiaceho s výdavkami. Akcie, ktoré 

prijímajú spoločné financovanie z rôznych 

programov Únie, sa podrobujú auditu iba 

raz, pričom jeho súčasťou sú všetky 

dotknuté programy a ich jednotlivé 
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uplatniteľné pravidlá. uplatniteľné pravidlá. 

3. Komisia alebo financujúci orgán 

okrem toho môžu využiť kombinované 

systémové kontroly na úrovni prijímateľov. 

Tieto kombinované kontroly sú pre 

niektoré typy prijímateľov voliteľné, 

pozostávajú z auditov systémov a procesov 

a sú doplnené o audit transakcií, pričom ich 

vykonáva spôsobilý nezávislý audítor 

kvalifikovaný na vykonávanie štatutárnych 

auditov účtovných dokladov v súlade so 

smernicou 2006/43/ES34. Komisia alebo 

financujúci orgán ich môžu využiť, aby sa 

z celkového hľadiska uistili o správnom 

finančnom riadení výdavkov a aby 

prehodnotili úroveň ex post auditov a 

osvedčení o finančných výkazoch. 

3. Komisia alebo financujúci orgán 

okrem toho môžu využiť kombinované 

systémové kontroly na úrovni prijímateľov. 

Tieto kombinované kontroly sú pre 

niektoré typy prijímateľov voliteľné, 

pozostávajú z auditov systémov a procesov 

a sú doplnené o audit transakcií, pričom ich 

vykonáva spôsobilý nezávislý audítor 

kvalifikovaný na vykonávanie štatutárnych 

auditov účtovných dokladov v súlade so 

smernicou 2006/43/ES34. Komisia alebo 

financujúci orgán ich môžu využiť, aby sa 

z celkového hľadiska uistili o správnom 

finančnom riadení výdavkov a aby 

prehodnotili oprávnenosť požadovaných 

nákladov a úroveň ex post auditov a 

osvedčení o finančných výkazoch. 

4. V súlade s článkom 127 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách môžu Komisia 

alebo financujúci orgán využiť audity 

použitia príspevkov Únie vykonávané 

inými osobami alebo subjektmi vrátane 

tých, ktoré neboli poverené inštitúciami 

alebo orgánmi Únie. 

4. V súlade s článkom 127 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách Komisia alebo 

financujúci orgán využijú audity použitia 

príspevkov Únie vykonávané inými 

certifikovanými osobami alebo subjektmi 

vrátane tých, ktoré neboli poverené 

inštitúciami alebo orgánmi Únie. 

5. Audity možno vykonávať až do 

dvoch rokov od platby zostatku. 

5. Audity možno vykonávať až do 

dvoch rokov od dátumu ukončenia 

projektu. 

 5 a. Komisia zverejní usmernenia pre 

audit vypracované v spolupráci s 

Európskym dvorom audítorov. Audítori 

zabezpečia transparentnosť auditu, ktorý 

vykonali, ako aj spoľahlivý a jednotný 

výklad pravidiel auditu počas celého 

trvania programu, aby sa zabezpečila 

právna istota. 

__________________ __________________ 

34 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 

o štatutárnom audite ročných účtovných 

závierok a konsolidovaných účtovných 

závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

a ktorou sa zrušuje smernica Rady 

84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 

87) 

34 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 

o štatutárnom audite ročných účtovných 

závierok a konsolidovaných účtovných 

závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

a ktorou sa zrušuje smernica Rady 

84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 

87) 
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Pozmeňujúci návrh  109 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pilier I Otvorená veda 1. Pilier I Excelentná a otvorená veda 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) Európska rada pre výskum: 

poskytuje príťažlivé a pružné financovanie 

s cieľom umožniť talentovaným a 

kreatívnym výskumným pracovníkom a ich 

tímom realizovať najsľubnejšie výskumné 

projekty na hraniciach vedy na základe 

súťaže na úrovni celej Únie. 

a) Európska rada pre výskum: 

poskytuje príťažlivé a pružné financovanie 

s cieľom umožniť talentovaným 

a kreatívnym výskumným pracovníkom, 

s dôrazom na mladých výskumných 

pracovníkov, a ich tímom realizovať 

najsľubnejšie výskumné projekty na 

hraniciach vedy na základe súťaže na 

úrovni celej Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej: 

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky a zručnosti prostredníctvom 

mobility a cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej expozície a zároveň 

štruktúrujú a posilňujú inštitucionálne a 

vnútroštátne systémy náboru, odbornej 

prípravy a kariérneho rastu pracovníkov; 

akcie Marie Curie-Skłodowskej tak 

pomáhajú položiť základy európskeho 

prostredia excelentného výskumu, 

prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti, 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej: 

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky a zručnosti prostredníctvom 

mobility a cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej expozície a zároveň 

štruktúrujú a posilňujú inštitucionálne a 

vnútroštátne systémy náboru, odbornej 

prípravy a kariérneho rastu pracovníkov; 

akcie Marie Curie-Skłodowskej tak 

pomáhajú položiť základy európskeho 

prostredia excelentného výskumu v celej 

Európe, prispievajú k zvyšovaniu 
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rastu a investíciám a k riešeniu súčasných a 

budúcich spoločenských výziev. 

zamestnanosti, rastu a investíciám a k 

riešeniu súčasných a budúcich 

spoločenských výziev. 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – písmeno b – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pestovanie 

excelentnosti prostredníctvom 

cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej mobility výskumných 

pracovníkov; podpora nových zručností 

prostredníctvom excelentnej odbornej 

prípravy výskumných pracovníkov; 

posilnenie rozvoja ľudského kapitálu a 

zručností v celom európskom výskumnom 

priestore; zlepšenie a uľahčenie synergií; 

podpora šírenia informácií verejnosti. 

Oblasti intervencie: pestovanie 

excelentnosti prostredníctvom 

cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej mobility výskumných 

pracovníkov; podpora nových zručností 

prostredníctvom excelentnej odbornej 

prípravy výskumných pracovníkov; 

posilnenie rozvoja ľudských zdrojov a 

zručností v celom európskom výskumnom 

priestore; zlepšenie a uľahčenie synergií; 

podpora šírenia informácií verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pilier II Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť priemyslu 

2. Pilier II Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na maximalizáciu flexibility vplyvu a 

synergií sa výskumné a inovačné činnosti 

budú organizovať v piatich klastroch, ktoré 

budú samostatne aj spoločne stimulovať 

Na maximalizáciu flexibility vplyvu 

a synergií sa výskumné a inovačné činnosti 

budú organizovať v šiestich klastroch 

vzájomne prepojených prostredníctvom 
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interdisciplinárnu, medziodvetvovú, 

cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu 

prekračujúcu hranice jednotlivých politík. 

celoeurópskych výskumných 

infraštruktúr, ktoré budú samostatne aj 

spoločne stimulovať interdisciplinárnu, 

medziodvetvovú, cezhraničnú 

a medzinárodnú spoluprácu prekračujúcu 

hranice jednotlivých politík. Šesť klastrov 

bude podporovať aj inováciu jednotlivých 

MSP s uplatnením prístupu zdola nahor 

prostredníctvom grantov. 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) klaster Zdravie: zlepšovanie a 

ochrana zdravia občanov v každom veku 

vďaka rozvoju inovatívnych riešení 

zameraných na prevenciu, diagnostiku, 

monitorovanie, liečbu a vyliečenie 

ochorení; zmierňovanie zdravotných rizík, 

ochrana obyvateľstva a podpora dobrého 

zdravia; zabezpečenie nákladovo 

efektívnejších, spravodlivejších a 

udržateľnejších systémov verejného 

zdravotníctva; a podpora pacientov a 

umožnenie ich účasti a samostatnej 

starostlivosti. 

a) klaster Zdravie: zlepšovanie a 

ochrana zdravia občanov v každom veku 

vďaka rozvoju inovatívnych riešení 

zameraných na prevenciu, diagnostiku, 

monitorovanie, liečbu a vyliečenie 

ochorení, ako aj vývoj zdravotníckych 

technológií; zmierňovanie zdravotných 

rizík, ochrana obyvateľstva a podpora 

dobrého zdravia; zabezpečenie nákladovo 

efektívnejších, spravodlivejších a 

udržateľnejších systémov verejného 

zdravotníctva; a podpora pacientov a 

umožnenie ich účasti a samostatnej 

starostlivosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) klaster Inkluzívna a bezpečná 

spoločnosť: posilnenie európskych 

demokratických hodnôt vrátane právneho 

štátu a základných práv, ochrana nášho 

kultúrneho dedičstva a podpora sociálno-

ekonomickej transformácie, ktorá prispieva 

k inklúzii a rastu, a zároveň reakcia na 

b) klaster Inkluzívna a kreatívna 

spoločnosť: posilnenie európskych 

demokratických hodnôt vrátane právneho 

štátu a základných práv, ochrana nášho 

kultúrneho dedičstva, preskúmanie 

potenciálu kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu a podpora sociálno-ekonomickej 
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výzvy, ktoré vyplývajú z pretrvávajúcich 

bezpečnostných hrozieb vrátane 

počítačovej kriminality, ako aj z 

prírodných a človekom spôsobených 

katastrof. 

transformácie, ktorá prispieva k inklúzii 

a rastu, vrátane riadenia migrácie 

a integrácie migrantov. 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; spoločnosť odolná proti 

katastrofám; ochrana a bezpečnosť; 

kybernetická bezpečnosť; 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúra a 

tvorivosť; sociálna, kultúrna a 

hospodárska transformácia; spoločenské a 

humanitné vedy; 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno c – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: výrobné technológie; 

digitálne technológie; progresívne 

materiály; umelá inteligencia a robotika; 

internet ďalšej generácie; vysokovýkonná 

výpočtová technika a veľké dáta; obehový 

priemysel; nízkouhlíkový a ekologický 

priemysel; vesmír; 

Oblasti intervencie: výrobné technológie; 

digitálne technológie; progresívne 

materiály; umelá inteligencia a robotika; 

internet ďalšej generácie; kvantové 

technológie; vysokovýkonná výpočtová 

technika a veľké dáta; obehový priemysel; 

nízkouhlíkový a ekologický priemysel; 

vesmír; 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) klaster Bezpečná spoločnosť: 

reakcia na výzvy, ktoré vyplývajú 

z pretrvávajúcich bezpečnostných hrozieb 
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vrátane počítačovej kriminality, ako aj 

z prírodných katastrof a katastrof 

spôsobených ľudskou činnosťou. 

 Oblasti intervencie: organizovaná trestná 

činnosť; terorizmus, extrémizmus, 

radikalizácia a ideologicky motivované 

násilie; riadenie ochrany hraníc; 

kybernetická bezpečnosť, súkromie, 

ochrana osobných údajov; ochrana 

kritických infraštruktúr a zlepšenie 

reakcie na katastrofy; pirátstvo 

a falšovanie výrobkov; podpora politík 

Únie v oblasti vonkajšej bezpečnosti, a to 

aj prostredníctvom predchádzania 

konfliktom a budovania mieru; 

presadzovanie koordinácie, spolupráce 

a synergií; 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita: boj proti zmene klímy lepším 

pochopením jej príčin, vývoja, rizík, 

vplyvov a súvisiacich príležitostí a 

posilnením šetrnosti energetiky a dopravy 

ku klíme a životnému prostrediu, zvýšením 

ich efektívnosti a konkurencieschopnosti, 

bezpečnosti a odolnosti a posilnením ich 

inteligentného charakteru. 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita: boj proti zmene klímy lepším 

pochopením jej príčin, vývoja, rizík, 

vplyvov a súvisiacich príležitostí 

a posilnením šetrnosti energetiky a dopravy 

ku klíme a životnému prostrediu, zvýšením 

ich efektívnosti a konkurencieschopnosti, 

bezpečnosti a odolnosti a posilnením ich 

inteligentného charakteru; podporovanie 

využívania obnoviteľných zdrojov energie 

a zmeny správania. 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 
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energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti 

dopravy; čistá doprava a mobilita; 

inteligentná mobilita; uskladňovanie 

energie. 

energetické sústavy a siete; budovy v 

priebehu energetickej transformácie; 
priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; uhoľné 

regióny v priebehu transformácie; obce a 

mestá; konkurencieschopnosť priemyslu v 

oblasti dopravy; čistá doprava a mobilita; 

inteligentná mobilita; uskladňovanie 

energie, 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno e – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) Klaster Potravinové a prírodné 

zdroje: ochrana, obnova, udržateľné 

hospodárenie s prírodnými a biologickými 

zdrojmi z pevniny a mora a ich využívanie 

na riešenie potravinovej a výživovej 

bezpečnosti a prechod na nízkouhlíkové, 

obehové hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje. 

e) klaster Potraviny, prírodné zdroje 

a poľnohospodárstvo: ochrana, obnova, 

udržateľné hospodárenie s prírodnými 

a biologickými zdrojmi z pevniny, 

vnútrozemských vôd a mora a ich 

využívanie na riešenie potravinovej 

a výživovej bezpečnosti a prechod na 

nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo 

efektívne využívajúce zdroje. 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno e – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; moria a oceány; 

potravinové systémy; systémy inovácií na 

biologickej báze; obehové systémy; 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; moria, oceány, 

vnútrozemské vody a modré hospodárstvo; 

potravinové systémy; systémy inovácií na 

biologickej báze; obehové systémy; 

 

Pozmeňujúci návrh  124 
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Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno f – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: zdravie; odolnosť a 

bezpečnosť; digitalizácia a priemysel; 

klíma, energetika a mobilita; potravinové a 

prírodné zdroje; podpora fungovania 

vnútorného trhu a správy hospodárskych 

záležitostí Únie; podpora členských štátov 

pri vykonávaní právnych predpisov, ako aj 

pri rozvoji stratégií pre inteligentnú 

špecializáciu; analytické nástroje a metódy 

pre tvorbu politiky; správa znalostí; 

transfer znalostí a technológií; podpora 

platforiem vedy na podporu politiky. 

Oblasti intervencie: zdravie; inkluzívna a 

kreatívna spoločnosť; bezpečná 

spoločnosť; digitalizácia, priemysel a 

kozmický priestor; klíma, energetika a 

mobilita; potravinové a prírodné zdroje; 

podpora fungovania vnútorného trhu a 

správy hospodárskych záležitostí Únie; 

podpora členských štátov pri vykonávaní 

právnych predpisov, ako aj pri rozvoji 

stratégií pre inteligentnú špecializáciu; 

analytické nástroje a metódy pre tvorbu 

politiky; správa znalostí; transfer znalostí 

a technológií; podpora platforiem vedy na 

podporu politiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pilier III Otvorené inovácie 3. Pilier III Inovačná Európa 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 3 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 podporovať všetky 

formy inovácie vrátane prelomových 

inovácií a zintenzívňovať trhové nasadenie 

inovačných riešení. Bude prispievať aj 

k plneniu ostatných špecifických cieľov 

programu opísaných v článku 3. 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 podporovať všetky 

formy inovácie vrátane prelomových 

technologických a sociálnych inovácií 

a zintenzívňovať trhové nasadenie 

inovačných riešení, najmä 

prostredníctvom startupov a MSP, ktoré 

spolupracujú s výskumnými inštitúciami. 

Bude prispievať aj k plneniu ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných 
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v článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. Bude 

podporovať aj plnenie ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných v 

článku 3. Táto časť bude tvoriť základ pre 

zvyšok programu a zároveň bude 

podporovať činnosti, ktoré prispievajú k 

inovatívnejšej Európe viac založenej na 

znalostiach, kde majú ženy a muži rovnaké 

postavenie a ktorá je na čele globálnej 

hospodárskej súťaže, čím sa v rámci celej 

Európy optimalizujú silné stránky a 

potenciál jednotlivých členských štátov v 

dobre fungujúcom EVP, v ktorom je voľný 

pohyb poznatkov a vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily, kde informovaní občania 

chápu výsledky výskumu a inovácie a 

dôverujú im a tieto výsledky sú prínosom 

pre spoločnosť ako celok a kde politika 

EÚ, najmä politika v oblasti výskumu a 

inovácie, vychádza z kvalitných vedeckých 

dôkazov. 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku a príťažlivosti v rámci 

posilneného Európskeho výskumného 

priestoru. Bude podporovať aj plnenie 

ostatných špecifických cieľov programu 

opísaných v článku 3. Táto časť bude 

tvoriť základ pre zvyšok programu 

a zároveň bude podporovať činnosti, ktoré 

prispievajú k pritiahnutiu talentov do Únie 

a boju proti úniku mozgov. Prispeje 

takisto k inovatívnejšej Európe viac 

založenej na znalostiach, kde majú ženy 

a muži rovnaké postavenie a ktorá je na 

čele globálnej hospodárskej súťaže, čím sa 

v rámci celej Európy optimalizujú silné 

stránky a potenciál jednotlivých členských 

štátov v dobre fungujúcom EVP, v ktorom 

je vyvážený voľný pohyb poznatkov 

a vysokokvalifikovanej pracovnej sily, kde 

informovaní občania chápu výsledky 

výskumu a inovácie a dôverujú im a tieto 

výsledky sú prínosom pre spoločnosť ako 

celok a kde politika EÚ, najmä politika 

v oblasti výskumu a inovácie, vychádza 

z kvalitných vedeckých dôkazov. 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: zdieľanie 

excelentnosti; reforma a zlepšenie 

Oblasti intervencie: šírenie excelentnosti 

a rozširovanie účasti prostredníctvom 
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európskeho systému výskumu a inovácie. tímovej spolupráce, partnerstiev, iniciatív 

vedúcich výskumných pracovníkov EVP, 

nástroja COST, iniciatív v oblasti 

excelentnosti a grantov na rozširovanie 

účasti; reforma a zlepšenie európskeho 

systému výskumu a inovácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 2 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– výskumná a inovačná akcia: akcia, 

ktorá prevažne pozostáva z činností 

zameraných na budovanie nových 

poznatkov a/alebo preskúmanie 

uskutočniteľnosti nových alebo 

vylepšených technológií, výrobkov, 

procesov, služieb alebo riešení. To môže 

zahŕňať základný a aplikovaný výskum, 

vývoj a integráciu technológií, testovanie a 

overovanie na prototype malého rozsahu v 

laboratóriu alebo v simulovanom prostredí; 

– výskumná a inovačná akcia: akcia, 

ktorá prevažne pozostáva z činností 

zameraných na budovanie nových 

poznatkov a/alebo preskúmanie 

uskutočniteľnosti nových alebo 

vylepšených technológií, výrobkov, 

procesov, služieb alebo riešení. To môže 

zahŕňať základný a aplikovaný výskum, 

vývoj a integráciu technológií, testovanie a 

overovanie na prototype malého rozsahu v 

laboratóriu alebo v simulovanom prostredí. 

Logika urýchlenia procesu výskumu 

a inovácie sa bude uplatňovať pre vybratý 

počet spoločných výskumných 

a inovačných akcií; 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 2 – zarážka 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– akcia na spolufinancovanie 

programu: akcia určená na poskytnutie 

spolufinancovania programu činností 

zriadeného a/alebo implementovaného 

subjektmi, ktoré riadia a/alebo financujú 

výskumné a inovačné programy a ktoré nie 

sú financujúcimi orgánmi Únie. Takýmto 

programom činností sa môže podporovať 

nadväzovanie kontaktov a koordinácia, 

– akcia na spolufinancovanie 

programu: akcia určená na poskytnutie 

spolufinancovania programu činností 

zriadeného a/alebo implementovaného 

subjektmi, ktoré riadia a/alebo financujú 

výskumné a inovačné programy a ktoré nie 

sú financujúcimi orgánmi Únie. Takýmto 

programom činností sa môže podporovať 

vzájomné prepájanie, nadväzovanie 
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výskum, inovácia, pilotné akcie a akcie v 

oblasti inovácie a trhového nasadenia, 

akcie zamerané na odbornú prípravu a 

mobilitu, zvyšovanie informovanosti a 

komunikácia, šírenie a využívanie 

výsledkov alebo kombinácia týchto 

činností implementovaných priamo týmito 

subjektmi alebo tretími stranami, ktorým 

tieto subjekty môžu poskytovať relevantnú 

finančnú podporu vo forme grantov, cien, 

obstarávania, ako aj kombinovaného 

financovania Európskeho horizontu; 

kontaktov a koordinácia, výskum, inovácia, 

pilotné akcie a akcie v oblasti inovácie 

a trhového nasadenia, akcie zamerané na 

odbornú prípravu a mobilitu, zvyšovanie 

informovanosti a komunikácia, šírenie 

a využívanie výsledkov alebo kombinácia 

týchto činností implementovaných priamo 

týmito subjektmi alebo tretími stranami, 

ktorým tieto subjekty môžu poskytovať 

relevantnú finančnú podporu vo forme 

grantov, cien, obstarávania, ako aj 

kombinovaného financovania Európskeho 

horizontu; 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dokaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej 

občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie 

globálnych výziev a plnenie výskumných a 

inovačných cieľov, zabezpečovanie 

konkurencieschopnosti EÚ a prispievanie k 

posilňovaniu európskeho výskumného a 

inovačného priestoru, ako aj k plneniu 

medzinárodných záväzkov; 

a) dokaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre celú EÚ a 

jej občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie 

globálnych výziev a plnenie výskumných a 

inovačných cieľov, zabezpečovanie 

konkurencieschopnosti EÚ, udržateľnosť 

a prispievanie k posilňovaniu európskeho 

výskumného a inovačného priestoru, ako aj 

k plneniu medzinárodných záväzkov; 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) súdržnosť a synergie európskeho 

partnerstva vo výskumnom a inovačnom 

prostredí EÚ; 

b) súdržnosť a synergie európskych 

partnerstiev vo výskumnom a inovačnom 

prostredí EÚ vrátane vnútroštátnych a 

regionálnych stratégií; 
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Pozmeňujúci návrh  133 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) transparentnosť a otvorenosť 

európskeho partnerstva, pokiaľ ide o 

určenie priorít a cieľov, a zapojenie 

partnerov a zainteresovaných strán z 

rôznych odvetví, ak je to relevantné aj na 

medzinárodnej úrovni; 

c) transparentnosť a otvorenosť 

európskych partnerstiev, pokiaľ ide o 

určenie priorít a cieľov, ako aj ich riadenie 

a zapojenie partnerov a zainteresovaných 

strán z rôznych odvetví a prostredí, ak je to 

relevantné aj na medzinárodnej úrovni; 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– určenie merateľných očakávaných 

výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci 

konkrétnych lehôt vrátane kľúčovej 

hospodárskej hodnoty pre Európu; 

– určenie merateľných očakávaných 

výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci 

konkrétnych lehôt vrátane kľúčovej 

hospodárskej hodnoty pre EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– preukázanie očakávaných 

kvalitatívnych a kvantitatívnych pákových 

efektov; 

– preukázanie očakávaných silných 

kvalitatívnych a kvantitatívnych pákových 

efektov; 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– prístupy k zabezpečeniu flexibility – prístupy k zabezpečeniu flexibility 
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implementácie a k prispôsobeniu sa 

meniacim sa politickým alebo trhovým 

potrebám či vedeckému pokroku; 

implementácie a k prispôsobeniu sa 

meniacim sa politickým, spoločenským 

a/alebo trhovým potrebám či vedeckému 

pokroku; 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno e – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať aspoň 50 % a 

môžu dosiahnuť až 75 % celkových 

rozpočtových záväzkov európskeho 

partnerstva. Podiel príspevkov partnerov 

iných ako Únia bude mať v prípade 

všetkých inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev formu peňažných 

príspevkov. 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať aspoň 50 % 

celkových rozpočtových záväzkov 

európskeho partnerstva v prípade 

partnerstiev medzi Úniou a súkromnými 

partnermi a v prípade partnerstiev s 

účasťou členských štátov môžu dosiahnuť 

až 75 % . 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) po dohode s regionálnymi orgánmi 

sa EFRR akceptuje ako čiastočný 

národný príspevok na spolufinancovanie 

akcií programu s účasťou členských 

štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinácia a/alebo spoločné c) koordinácia a/alebo spoločné 
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činnosti s inými relevantnými výskumnými 

a inovačnými iniciatívami na zabezpečenie 

účinných synergií; 

činnosti s inými relevantnými výskumnými 

a inovačnými iniciatívami na zaistenie 

optimálnej úrovne vzájomných prepojení 
a zabezpečenie účinných synergií; 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) právna záväznosť záväzkov 

všetkých partnerov počas celého trvania 

iniciatívy, najmä pokiaľ ide o finančné 

príspevky; 

d) právna záväznosť záväzkov 

všetkých partnerov počas celého trvania 

iniciatívy, najmä pokiaľ ide o nepeňažné 

a/alebo finančné príspevky; 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) monitorovací systém v súlade s 

požiadavkami stanovenými v článku 45 na 

sledovanie pokroku v dosahovaní 

špecifických cieľov/zámerov politiky, 

výsledkov a kľúčových ukazovateľov 

výkonnosti na posúdenie výsledkov, 

vplyvov a potenciálnej potreby nápravných 

opatrení v priebehu času; 

a) monitorovací systém v súlade s 

požiadavkami stanovenými v článku 45 na 

sledovanie pokroku v dosahovaní 

cieľov/zámerov politiky, výsledkov a 

kľúčových ukazovateľov výkonnosti 

špecifických pre program na posúdenie 

výsledkov, vplyvov a potenciálnej potreby 

nápravných opatrení v priebehu času; 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vhodné opatrenia, ktorými sa 

zabezpečí postupné ukončenie partnerstva 

podľa dohodnutých podmienok a 

harmonogramu bez toho, aby bolo 

dotknuté prípadné pokračovanie 

b) v prípade neobnovenia vhodné 

opatrenia, ktorými sa zabezpečí postupné 

ukončenie partnerstva podľa dohodnutého 

harmonogramu a podmienok 

dohodnutých s právne zaviazanými 



 

PE625.305v02-00 126/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

nadnárodného financovania z 

vnútroštátnych alebo iných únijných 

programov. 

partnermi bez toho, aby bolo dotknuté 

prípadné pokračovanie nadnárodného 

financovania z vnútroštátnych alebo iných 

únijných programov a súkromné investície 

a prebiehajúce projekty. 

Pozmeňujúci návrh  143 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) SPP optimálne využila výsledky 

výskumu a inovácie a podporila 

využívanie, zavádzanie a nasadenie 

inovatívnych riešení vrátane tých, ktoré sú 

výsledkom projektov financovaných z 

rámcových programov pre výskum a 

inovácie a európskeho partnerstva v oblasti 

inovácie zameraného na poľnohospodársku 

produktivitu a udržateľnosť; 

b) SPP optimálne využila výsledky 

výskumu a inovácie a podporila 

využívanie, zavádzanie a nasadenie 

inovatívnych riešení vrátane tých, ktoré sú 

výsledkom projektov financovaných z 

rámcových programov pre výskum a 

inovácie, európskeho partnerstva v oblasti 

inovácie zameraného na poľnohospodársku 

produktivitu a udržateľnosť a príslušných 

znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT (ZIS); 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ENRF podporil zavádzanie nových 

technológií a inovatívnych výrobkov, 

procesov a služieb, najmä tých, ktoré sú 

výsledkom programu v oblasti morskej a 

námornej politiky; ENRF podporil aj zber 

údajov z terénu a ich spracovanie a šíril 

relevantné akcie podporované v rámci 

programu, čo zase prispeje k vykonávaniu 

spoločnej rybárskej politiky, integrovanej 

námornej politiky a medzinárodnej správy 

oceánov.  

b) ENRF podporil zavádzanie nových 

technológií a inovatívnych výrobkov, 

procesov a služieb, najmä tých, ktoré sú 

výsledkom programu v oblasti morskej a 

námornej politiky; ENRF podporil aj zber 

údajov z terénu a ich spracovanie a šíril 

relevantné akcie podporované v rámci 

programu, čo zase prispeje k vykonávaniu 

spoločnej rybárskej politiky, integrovanej 

námornej politiky, medzinárodnej správy 

oceánov a medzinárodných záväzkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  145 
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Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa mechanizmy kombinovaného 

financovania z EFRR a programu s cieľom 

posilniť európsky výskumný priestor 

používali na podporu činností 

premosťujúcich stratégie pre inteligentnú 

špecializáciu a medzinárodnú excelentnosť 

v oblasti výskumu a inovácie vrátane 

spoločných 

medziregionálnych/nadnárodných 

programov a celoeurópskych výskumných 

infraštruktúr; 

a) sa mechanizmy kombinovaného 

financovania z EFRR a programu 

Európsky horizont s cieľom posilniť 

Európsky výskumný priestor používali na 

podporu činností premosťujúcich 

regionálne operačné programy, stratégie 

pre inteligentnú špecializáciu a 

medzinárodnú excelentnosť v oblasti 

výskumu a inovácie vrátane spoločných 

medziregionálnych/nadnárodných 

programov a celoeurópskych výskumných 

infraštruktúr; 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 3 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) finančné prostriedky z EFRR bolo 

možné dobrovoľne presunúť na podporu 

činností v rámci programu, najmä 

známky excelentnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 3 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) sa posilnili existujúce regionálne 

ekosystémy, siete platforiem a regionálne 

stratégie; 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 4 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa mechanizmy doplnkového 

financovania z ESF+ mohli s cieľom 

posilniť európsky výskumný priestor 

použiť na podporu činností presadzujúcich 

rozvoj ľudského kapitálu v oblasti 

výskumu a inovácie; 

b) sa mechanizmy doplnkového 

financovania z ESF+ mohli s cieľom 

posilniť Európsky výskumný priestor na 

dobrovoľnom základe použiť na podporu 

činností programu, ktorými sa presadzuje 

rozvoj ľudského kapitálu v oblasti 

výskumu a inovácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 6 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa v plánoch strategického 

výskumu a inovácie programu 

identifikovali a stanovili výskumné a 

inovačné potreby súvisiace s aspektmi 

digitálnych technológií; patria sem výskum 

a inovácia v oblasti vysokovýkonnej 

výpočtovej techniky, umelej inteligencie, 

kybernetickej bezpečnosti, ktoré 

kombinujú digitálne technológie s inými 

podpornými technológiami a 

netechnologickými inováciami; podpora 

rozšírenia spoločností zavádzajúcich 

prelomové inovácie (z ktorých mnohé budú 

kombinovať digitálne a fyzické 

technológie); integrácia digitálnych 

technológií v celom pilieri Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť priemyslu a 

podpora infraštruktúr digitálneho výskumu; 

b) sa v plánoch strategického 

výskumu a inovácie programu 

identifikovali a stanovili výskumné a 

inovačné potreby súvisiace s aspektmi 

digitálnych technológií; patria sem výskum 

a inovácia v oblasti vysokovýkonnej 

výpočtovej techniky, umelej inteligencie, 

kybernetickej bezpečnosti, technológií 

distribuovanej databázy transakcií, 

kvantových technológií, ktoré kombinujú 

digitálne technológie s inými podpornými 

technológiami a netechnologickými 

inováciami; podpora rozšírenia spoločností 

zavádzajúcich prelomové inovácie (z 

ktorých mnohé budú kombinovať digitálne 

a fyzické technológie); integrácia 

digitálnych technológií v celom pilieri 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu a podpora 

infraštruktúr digitálneho výskumu; 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 6 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sa program Digitálna Európa c) sa program Digitálna Európa 
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sústredil na budovanie rozsiahlej digitálnej 

kapacity a infraštruktúry v oblasti 

vysokovýkonnej výpočtovej techniky, 

umelej inteligencie, kybernetickej 

bezpečnosti a pokročilých digitálnych 

zručností so zameraním na široké 

zavedenie a nasadenie kritických 

existujúcich alebo testovaných 

inovatívnych digitálnych riešení v celej 

Európe v medziach niektorého z rámcov 

EÚ v oblastiach verejného záujmu (ako 

napríklad zdravotníctvo, verejná správa, 

spravodlivosť a vzdelávanie) alebo 

zlyhania trhu (ako napríklad digitalizácia 

podnikov, predovšetkým malých a 

stredných podnikov); program Digitálna 

Európa sa implementuje hlavne 

koordinovanými a strategickými 

investíciami s členskými štátmi do 

digitálnych kapacít, ktoré sa majú spoločne 

využívať v celej Európe, a akcií v rámci 

celej Únie, ktoré podporujú interoperabilitu 

a normalizáciu ako súčasť rozvoja 

digitálneho jednotného trhu, a to najmä 

prostredníctvom spoločného verejného 

obstarávania; 

sústredil na budovanie rozsiahlej digitálnej 

kapacity a infraštruktúry v oblasti 

vysokovýkonnej výpočtovej techniky, 

umelej inteligencie, kybernetickej 

bezpečnosti, technológií distribuovanej 

databázy transakcií, kvantových 

technológií a pokročilých digitálnych 

zručností so zameraním na široké 

zavedenie a nasadenie kritických 

existujúcich alebo testovaných 

inovatívnych digitálnych riešení v celej 

Európe v medziach niektorého z rámcov 

EÚ v oblastiach verejného záujmu (ako 

napríklad zdravotníctvo, verejná správa, 

spravodlivosť a vzdelávanie) alebo 

zlyhania trhu (ako napríklad digitalizácia 

podnikov, predovšetkým malých a 

stredných podnikov); program Digitálna 

Európa sa implementuje hlavne 

koordinovanými a strategickými 

investíciami s členskými štátmi do 

digitálnych kapacít, ktoré sa majú spoločne 

využívať v celej Európe, a akcií v rámci 

celej Únie, ktoré podporujú interoperabilitu 

a normalizáciu ako súčasť rozvoja 

digitálneho jednotného trhu, a to najmä 

prostredníctvom spoločného verejného 

obstarávania; 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 6 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) sa iniciatívy programu na 

vypracovanie učebných osnov na 

zlepšovanie zručností a kompetencií 

vrátane tých, ktoré sa realizujú v 

strediskách spoločného umiestnenia 

digitálneho znalostného a inovačného 

spoločenstva (ZIS) Európskeho 

inovačného a technologického inštitútu, 

doplnili budovaním kapacít pokročilých 

digitálnych zručností podporovaným z 

programu Digitálna Európa; 

f) sa iniciatívy programu na 

vypracovanie učebných osnov na 

zlepšovanie zručností a kompetencií 

vrátane tých, ktoré sa realizujú v 

strediskách spoločného umiestnenia 

Európskeho inovačného a technologického 

inštitútu a technologických znalostných a 

inovačných spoločenstvách, doplnili 

budovaním kapacít pokročilých digitálnych 

zručností podporovaným z programu 

Digitálna Európa; 
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Pozmeňujúci návrh  152 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 7 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) program jednotného trhu riešil 

zlyhania trhu, ktoré ovplyvňujú všetky 

MSP, a podporoval podnikanie a 

zakladanie a rast spoločností. Medzi 

programom jednotného trhu a akciami 

budúcej Európskej rady pre inováciu pre 

inovatívne spoločnosti, ako aj v oblasti 

podporných služieb pre malé a stredné 

podniky existuje plná komplementarita, 

najmä v prípadoch, keď trh neposkytuje 

životaschopné financovanie; 

a) program jednotného trhu riešil 

zlyhania trhu, ktoré ovplyvňujú všetky 

MSP, a podporoval podnikanie a 

zakladanie a rast spoločností. Medzi 

programom jednotného trhu a akciami EIT 

aj budúcej Európskej rady pre inováciu pre 

inovatívne spoločnosti, ako aj v oblasti 

podporných služieb pre malé a stredné 

podniky existuje plná komplementarita, 

najmä v prípadoch, keď trh neposkytuje 

životaschopné financovanie; 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 7 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sieť Enterprise Europe Network 

tak, ako iné existujúce štruktúry na 

podporu MSP (napr. národné kontaktné 

miesta, inovačné agentúry), mohla slúžiť 

na poskytovanie podporných služieb v 

rámci Európskej rady pre inováciu. 

b) sieť Enterprise Europe Network 

tak, ako iné existujúce štruktúry na 

podporu MSP (napr. národné kontaktné 

miesta, inovačné agentúry, centrá 

digitálnych inovácií, kompetenčné centrá, 

certifikované inkubátory), mohla slúžiť na 

poskytovanie podporných služieb v rámci 

programu Európsky horizont a zahŕňať aj 

Európsku radu pre inováciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

sa počas procesu plánovania strategického 

výskumu a inovácie programu 

sa počas procesu plánovania strategického 

výskumu a inovácie programu 
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identifikovali a stanovili výskumné a 

inovačné potreby na riešenie problémov v 

oblasti životného prostredia, klímy a 

energetiky v EÚ. LIFE bude naďalej 

pôsobiť ako katalyzátor pri vykonávaní 

politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti 

životného prostredia, klímy a príslušnej 

politiky a právnych predpisov v oblasti 

energetiky, a to aj prostredníctvom prijatia 

a uplatňovania výsledkov výskumu a 

inovácie z programu a pomoci pri ich 

zavádzaní na vnútroštátnej a (medzi-

)regionálnej úrovni, kde môže pomôcť pri 

riešení problémov v oblasti životného 

prostredia, klímy alebo prechodu na čistú 

energiu. Program LIFE bude naďalej 

stimulovať synergie s programom 

predovšetkým tak, že sa počas hodnotenia 

budú udeľovať bonusové body návrhom, 

ktoré predpokladajú využívanie výsledkov 

programu. Štandardné projekty akcií v 

rámci programu LIFE podporia vývoj, 

testovanie alebo demonštráciu technológií 

alebo metodík financovaných z iných 

zdrojov vrátane programu, ktoré sú vhodné 

na implementáciu politiky EÚ v oblasti 

životného prostredia a klímy a ktoré môžu 

byť následne zavedené v širokom rozsahu. 

Európska rada pre inováciu zriadená v 

rámci programu môže poskytnúť podporu 

pri šírení a komercializácii nových 

prelomových nápadov, ktoré môžu byť 

výsledkom implementácie projektov 

programu LIFE. 

identifikovali a stanovili výskumné a 

inovačné potreby na riešenie problémov v 

oblasti životného prostredia, klímy a 

energetiky v EÚ. LIFE bude naďalej 

pôsobiť ako katalyzátor pri vykonávaní 

politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti 

životného prostredia, klímy a príslušnej 

politiky a právnych predpisov v oblasti 

energetiky, a to aj prostredníctvom prijatia 

a uplatňovania výsledkov výskumu a 

inovácie z programu a pomoci pri ich 

zavádzaní na vnútroštátnej a (medzi-

)regionálnej úrovni, kde môže pomôcť pri 

riešení problémov v oblasti životného 

prostredia, klímy alebo prechodu na čistú 

energiu. Program LIFE bude naďalej 

stimulovať synergie s programom 

predovšetkým tak, že sa počas hodnotenia 

budú udeľovať bonusové body návrhom, 

ktoré predpokladajú využívanie výsledkov 

programu. Štandardné projekty akcií v 

rámci programu LIFE podporia vývoj, 

testovanie alebo demonštráciu technológií 

alebo metodík financovaných z iných 

zdrojov vrátane programu, ktoré sú vhodné 

na implementáciu politiky EÚ v oblasti 

životného prostredia a klímy a ktoré môžu 

byť následne zavedené v širokom rozsahu. 

EIT, ako aj Európska rada pre inováciu 

zriadená v rámci programu môže 

poskytnúť podporu pri šírení a 

komercializácii nových prelomových 

nápadov, ktoré môžu byť výsledkom 

implementácie projektov programu LIFE. 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 9 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa kombinované zdroje z programu 

a programu Erasmus použili na podporu 

činností zameraných na posilnenie a 

modernizáciu európskych inštitúcií 

vysokoškolského vzdelávania. Programom 

sa doplní podpora z programu Erasmus pre 

a) sa kombinované zdroje z programu 

a programu Erasmus použili na podporu 

činností zameraných na posilnenie a 

modernizáciu európskych inštitúcií 

vysokoškolského vzdelávania. Programom 

sa doplní podpora z programu Erasmus pre 
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iniciatívu Európske univerzity, a to najmä 

pre jej výskumný rozmer ako súčasť 

vypracovania nových spoločných a 

integrovaných dlhodobých a udržateľných 

stratégií vzdelávania, výskumu a inovácie 

založených na interdisciplinárnych a 

medziodvetvových prístupoch s cieľom 

zaviesť do praxe vedomostný trojuholník a 

zároveň poskytnúť stimul pre hospodársky 

rast; 

iniciatívu Európske univerzity, a to najmä 

pre jej výskumný rozmer ako súčasť 

vypracovania nových spoločných a 

integrovaných dlhodobých a udržateľných 

stratégií vzdelávania, výskumu a inovácie 

založených na interdisciplinárnych a 

medziodvetvových prístupoch s cieľom 

zaviesť do praxe vedomostný trojuholník a 

zároveň poskytnúť stimul pre hospodársky 

rast; vzdelávacie činnosti EIT by mohli 

byť inšpiratívne pre iniciatívu „Európske 

univerzity“ a zároveň by mohli byť s touto 

iniciatívou vzájomne prepojené. 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 13 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa finančné nástroje pre výskum a 

inováciu a malé a stredné podniky 

zoskupili v rámci fondu InvestEU, najmä 

prostredníctvom vyhradeného tematického 

nástroja pre výskum a inováciu a 

prostredníctvom produktov zavedených v 

rámci nástroja pre MSP zameraných na 

inovatívne spoločnosti, čím sa tiež prispeje 

k dosiahnutiu cieľov programu. 

b) sa finančné nástroje pre výskum a 

inováciu a malé a stredné podniky 

zoskupili v rámci fondu InvestEU, najmä 

prostredníctvom vyhradeného tematického 

nástroja pre výskum a inováciu a 

prostredníctvom produktov zavedených v 

rámci nástroja pre MSP zameraných na 

inovatívne spoločnosti, čím sa tiež prispeje 

k dosiahnutiu cieľov programu. Medzi 

programom InvestEU a programom 

Európsky horizont sa vytvoria pevné 

doplnkové prepojenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 14 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa inovačný fond osobitne zameral 

na inováciu v oblasti nízkouhlíkových 

technológií a procesov vrátane 

environmentálne bezpečného zachytávania 

a využívania uhlíka, ktoré podstatne 

a) sa inovačný fond osobitne zameral 

na inováciu v oblasti nízkouhlíkových 

technológií a procesov vrátane 

environmentálne bezpečného zachytávania 

a využívania uhlíka, ktoré podstatne 
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prispieva k zmierneniu zmeny klímy, ako 

aj výrobkov nahrádzajúcich výrobky s 

vysokou uhlíkovou náročnosťou a na 

podporu vytvárania a prevádzky projektov, 

ktorých cieľom je environmentálne 

bezpečné zachytávanie a geologické 

ukladanie CO2, ako aj inovatívne 

technológie výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov a jej uskladňovania; 

prispieva k zmierneniu zmeny klímy, ako 

aj výrobkov nahrádzajúcich výrobky s 

vysokou uhlíkovou náročnosťou a na 

podporu vytvárania a prevádzky projektov, 

ktorých cieľom je environmentálne 

bezpečné zachytávanie a geologické 

ukladanie CO2, ako aj inovatívne 

technológie výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov a jej uskladňovania; 

Vytvorí sa primeraný rámec s cieľom 

umožniť a stimulovať ekologickejšie 

výrobky s udržateľnou pridanou 

hodnotou pre zákazníkov/koncových 

používateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 14 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa z programu, najmä z jeho 2. 

piliera, financoval vývoj a demonštrácia 

technológií, ktorými sa môžu dosiahnuť 

ciele EÚ v oblasti dekarbonizácie, 

energetickej a priemyselnej transformácie; 

b) sa z programu, najmä z jeho 2. 

piliera a prostredníctvom EIT, financoval 

vývoj, demonštrácia a zavádzanie 

technológií vrátane prelomových riešení, 

ktorými sa môže dosiahnuť nízkouhlíkové 

hospodárstvo a ciele Únie v oblasti 

dekarbonizácie, energetickej a 

priemyselnej transformácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 14 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) inovačný fond pod podmienkou 

splnenia kritérií na výber a vyhodnotenie 

návrhov mohol podporiť demonštračnú 

fázu oprávnených projektov, ktoré 

prípadne získali podporu z rámcových 

programov pre výskum a inováciu. 

c) inovačný fond pod podmienkou 

splnenia kritérií na výber a vyhodnotenie 

návrhov mohol podporiť demonštračnú 

fázu oprávnených projektov. Projekty, 

ktoré získali podporu z inovačného fondu, 

môžu byť oprávnené na podporu 
z rámcových programov pre výskum 

a inováciu a naopak. Na doplnenie 
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programu Európsky horizont sa inovačný 

fond môže zameriavať na inováciu 

v blízkosti trhu prispievajúce k výraznému 

a rýchlemu znižovaniu emisií CO2. Medzi 

inovačným fondom a programom 

Európsky horizont sa vytvoria pevné 

doplnkové prepojenia.  

 

Pozmeňujúci návrh  160 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

16. Synergie s Európskym obranným 

fondom budú prínosom pre civilný a 

obranný výskum. Zbytočná duplicita sa 

vylúči. 

16. Možné synergie s Európskym 

obranným fondom budú prispievať k 

tomu, aby sa predchádzalo duplicite. 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 16 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 16 a. Synergie s programom Kreatívna 

Európa budú podporovať 

konkurencieschopnosť a inováciu, a tak 

prispievať k hospodárskemu a sociálnemu 

rastu a presadzovať účinné využívanie 

verejných finančných prostriedkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 16 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 16 b. Môžu sa stanoviť synergie 

s akýmikoľvek dôležitými projektmi 

spoločného európskeho záujmu. 

 



 

RR\1170302SK.docx 135/394 PE625.305v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  163 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Monitorovanie plnenia cieľov rámcového 

programu (RP) musí byť štruktúrované 

podľa ciest k dosiahnutiu vplyvu a 

súvisiacich kľúčových ukazovateľov ciest 

k dosiahnutiu vplyvu. Dráhy vplyvu sú 

citlivé na časový faktor: rozlišuje sa pri 

nich medzi krátkodobým, strednodobým a 

dlhodobým vplyvom. Ukazovatele ciest k 

dosiahnutiu vplyvu slúžia ako zástupné 

údaje na informovanie o pokroku 

dosiahnutom pri plnení jednotlivých typov 

výskumných a inovačných vplyvov na 

úrovni rámcového programu. K týmto 

ukazovateľom prispievajú jednotlivé časti 

programu v rôznej miere a prostredníctvom 

rôznych mechanizmov. Na monitorovanie 

jednotlivých častí programu možno 

prípadne použiť dodatočné ukazovatele. 

Monitorovanie plnenia cieľov rámcového 

programu (RP) uvedených v článku 3 musí 

byť štruktúrované podľa ciest k 

dosiahnutiu vplyvu a súvisiacich 

kľúčových ukazovateľov ciest k 

dosiahnutiu vplyvu. Dráhy vplyvu sú 

citlivé na časový faktor a odrážajú sa v 

nich štyri doplňujúce kategórie vplyvu, v 

ktorých sa prejavuje nelineárna povaha 

investícií do výskumu a inovácie: vedecký 

vplyv, spoločenský vplyv, hospodársky 

vplyv a vplyv na Európsky výskumný 

priestor. V prípade všetkých týchto 

kategórií vplyvu sa na sledovanie pokroku 

použijú zástupné ukazovatele 

s rozlišovaním medzi krátkodobým, 

strednodobým a dlhodobejším vplyvom, s 

použitím relevantného rozčlenenia, a s 

rozlišovaním medzi členskými štátmi a 

pridruženými krajinami. K týmto 

ukazovateľom prispievajú jednotlivé časti 

programu v rôznej miere a prostredníctvom 

rôznych mechanizmov. Na monitorovanie 

jednotlivých častí programu možno 

prípadne použiť dodatočné ukazovatele. 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Mikroúdaje pre kľúčové ukazovatele ciest 

k dosiahnutiu vplyvu sa budú zbierať za 

všetky časti programu a všetky 

mechanizmy jeho plnenia centrálne 

riadeným a harmonizovaným spôsobom a 

na vhodnej úrovni podrobnosti pri 

zachovaní minimálneho zaťaženia 

Mikroúdaje pre kľúčové ukazovatele ciest 

k dosiahnutiu vplyvu sa budú zbierať za 

všetky časti programu a všetky 

mechanizmy jeho plnenia centrálne 

riadeným a harmonizovaným spôsobom a 

na vhodnej úrovni podrobnosti pri 

zachovaní minimálneho zaťaženia 

prijímateľov v súvislosti s ich zasielaním. 



 

PE625.305v02-00 136/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

prijímateľov v súvislosti s ich zasielaním. Empirické dôkazy a ukazovatele musí v čo 

najväčšej možnej miere dopĺňať 

kvalitatívna analýza. 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení politických priorít EÚ 

prostredníctvom výskumu a inovácie, v 

prínosoch a vplyve, ktoré bude mať plnenie 

výskumných a inovačných misií, a v 

posilnení šírenia inovácií v spoločnosti. 

Pokrok pri dosahovaní tohto vplyvu sa 

bude monitorovať prostredníctvom 

zástupných ukazovateľov stanovených 

podľa týchto štyroch kľúčových dráh 

vplyvu. 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení globálnych výziev 

určených v pilieri II vrátane cieľov OSN v 

oblasti trvalo udržateľného rozvoja 
a politických priorít a záväzkov EÚ 

prostredníctvom výskumu a inovácie, v 

prínosoch a vplyve, ktoré bude mať plnenie 

výskumných a inovačných misií, a v 

posilnení šírenia inovácií v spoločnosti, v 

konečnom dôsledku prispeje k blahobytu 

ľudí. Pokrok pri dosahovaní tohto vplyvu 

sa bude monitorovať prostredníctvom 

zástupných ukazovateľov stanovených 

podľa týchto štyroch kľúčových dráh 

vplyvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 2 

 

Text predložený Komisiou  

Dosahovanie 

spoločenského 

vplyvu 

Krátkodobé hľadisko Strednodobé hľadisko Dlhodobé hľadisko 

Riešenie 

politických priorít 

EÚ 

prostredníctvom 

výskumu a 

inovácie 

Výstupy –  

počet a podiel 

výstupov zameraných 

na riešenie 

konkrétnych 

politických priorít EÚ 

Riešenia –  

počet a podiel inovácie 

a vedeckých výsledkov, 

ktoré riešia konkrétne 

politické priority EÚ 

Prínosy –  

Celkové odhadované účinky 

využívania výsledkov 

financovaných z RP na 

konkrétne politické priority 

EÚ vrátane prínosu k cyklu 

tvorby politík a právnych 

predpisov 
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Dosahovanie 

prínosov a vplyvu 

prostredníctvom 

výskumných a 

inovačných misií 

Výstupy výskumných 

a inovačných misií –  

Výstupy konkrétnych 

výskumných a 

inovačných misií 

Výsledky výskumných 

a inovačných misií –  

Výsledky konkrétnych 

výskumných a 

inovačných misií 

Dosiahnuté ciele výskumných 

a inovačných misií –  

Dosiahnuté ciele konkrétnych 

výskumných a inovačných 

misií 

Posilňovanie 

akceptácie 

inovácie v 

spoločnosti 

Spoluvytváranie – 

počet a podiel 

projektov RP, v 

ktorých občania EÚ a 

koncoví používatelia 

prispievajú k 

spoluvytváraniu 

výskumného a 

inovačného obsahu 

Zapojenie –  

počet a podiel 

prijímateľských 

subjektov RP, ktoré 

majú zavedené 

mechanizmy zapojenia 

občanov a koncových 

používateľov po 

ukončení projektu RP 

Šírenie výskumu a inovácie v 

spoločnosti –  

šírenie a dosah 

spoluvytvorených vedeckých 

výsledkov a inovatívnych 

riešení RP 

Pozmeňujúci návrh  

Dosahovanie 

spoločenského 

vplyvu 

Krátkodobé hľadisko Strednodobé hľadisko Dlhodobé hľadisko 

Riešenie cieľov 

programu 

Európsky horizont 

a politických 

priorít EÚ 

prostredníctvom 

výskumu a 

inovácie 

Výstupy –  

počet a podiel 

výstupov zameraných 

na riešenie 

konkrétnych cieľov 

programu Európsky 

horizont a politických 

priorít EÚ 

Riešenia –  

počet a podiel 

inovácie a vedeckých 

výsledkov, ktoré riešia 

ciele programu 

Európsky horizont a 
konkrétne politické 

priority EÚ 

Prínosy –  

Celkové odhadované účinky 

využívania výsledkov 

financovaných z RP na 

konkrétne ciele programu 

Európsky horizont a politické 

priority EÚ, príspevok k cyklu 

tvorby politík a právnych 

predpisov 

Dosahovanie 

prínosov a vplyvu 

prostredníctvom 

výskumných a 

inovačných misií a 

partnerstiev 

Výstupy výskumných 

a inovačných misií –  

Výstupy konkrétnych 

výskumných a 

inovačných misií a 

partnerstiev 

Výsledky 

výskumných a 

inovačných misií –  

Výsledky konkrétnych 

výskumných a 

inovačných misií a 

partnerstiev 

Dosiahnuté ciele výskumných 

a inovačných misií –  

Dosiahnuté ciele konkrétnych 

výskumných a inovačných 

misií a partnerstiev 

Plnenie záväzku 

Únie v oblasti 

klímy 

Projekty a výstupy –  

Počet a podiel 

projektov a výstupov, 

ktoré prispievajú k 

opatreniam v oblasti 

klímy (podľa misií, 

partnerstiev a 

rozpočtových riadkov 

programu) 

Inovácie z projektu 

RP, ktorý prispieva k 

opatreniam v oblasti 

klímy –  

Počet inovácií z 

projektov RP, ktoré 

prispievajú k 

opatreniam v oblasti 

klímy, vrátane 

inovácií z udelených 

práv duševného 

Spoločenský a hospodársky 

vplyv projektov, ktoré 

prispievajú k opatreniam v 

oblasti klímy –  

Celkové odhadované účinky 

využívania výsledkov 

financovaných z RP na 

dosahovanie dlhodobých 

záväzkov EÚ v oblasti klímy a 

energetiky podľa Parížskej 

dohody  
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vlastníctva Hospodárske, spoločenské a 

environmentálne náklady a 

prínosy projektov, ktoré 

prispievajú k opatreniam v 

oblasti klímy  

– Využívanie inovačných 

riešení v oblasti zmierňovania 

zmeny klímy a adaptácie na 

ňu vytvorených v projektoch 

RP 

– Celkové odhadované účinky 

používania týchto riešení na 

vytváranie pracovných miest a 

spoločností, hospodársky rast, 

čistú energiu, zdravie a 

blahobyt (vrátane kvality 

ovzdušia, pôdy a vody)  

Posilňovanie 

akceptácie 

výskumu a 

inovácie v 

spoločnosti 

Spoluvytváranie – 

počet a podiel 

projektov RP, v 

ktorých občania EÚ a 

koncoví používatelia 

prispievajú k 

spoluvytváraniu 

výskumného a 

inovačného obsahu 

Zapojenie – 

počet a podiel 

prijímateľských 

subjektov RP, ktoré 

majú zavedené 

mechanizmy 

zapojenia občanov a 

koncových 

používateľov po 

ukončení projektu RP 

Šírenie výskumu a inovácie v 

spoločnosti –  

prístup k vedeckým výsledkom 

a inovatívnym riešeniam RP, 

ich šírenie a dosah 

 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hospodársky/inovačný vplyv programu by 

sa mal prejaviť v účinku na zakladanie a 

rast spoločností, vo vytváraní priamych a 

nepriamych pracovných miest a v 

zvyšovaní investícií do výskumu a 

inovácie. Pokrok smerom k tomuto vplyvu 

sa bude monitorovať prostredníctvom 

zástupných ukazovateľov stanovených 

v súlade s týmito troma kľúčovými cestami 

k dosiahnutiu vplyvu. 

Hospodársky/inovačný vplyv programu by 

sa mal prejaviť najmä v Únii v účinku na 

zakladanie a rast spoločností najmä v 

MSP, vo vytváraní priamych a nepriamych 

pracovných miest najmä v Únii a v 

zvyšovaní investícií do výskumu a 

inovácie. Pokrok smerom k tomuto vplyvu 

sa bude monitorovať prostredníctvom 

zástupných ukazovateľov stanovených 

v súlade s týmito troma kľúčovými cestami 
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k dosiahnutiu vplyvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 3 

 

Text predložený Komisiou  

Dosahovanie 

hospodárskeho

/inovačného 

vplyvu 

Krátkodobé hľadisko Strednodobé hľadisko Dlhodobé hľadisko 

Vytváranie 

rastu 

založeného na 

inováciách  

Inovatívne výstupy –  

počet inovatívnych 

výrobkov, procesov alebo 

metód z RP (podľa typu 

inovácie) a prihlášok práva 

duševného vlastníctva 

Inovácie –  

počet inovácií z 

projektov RP (podľa 

typu inovácie) vrátane 

inovácií z udelených 

práv duševného 

vlastníctva 

Hospodársky rast –  

zakladanie, rast a trhové 

podiely spoločností, ktoré 

vytvorili inovácie v RP 

Vytváranie 

väčšieho počtu 

a lepších 

pracovných 

miest 

Podporované zamestnávanie 

–  

počet vytvorených 

pracovných miest na plný 

úväzok a pracovných miest, 

ktoré prijímateľské subjekty 

udržiavajú pre projekt RP 

(podľa druhu práce) 

Trvalé zamestnávanie 

–  

zvýšenie počtu 

pracovných miest na 

plný úväzok v 

prijímateľských 

subjektoch v 

nadväznosti na projekt 

RP (podľa druhu 

práce) 

Celkové zamestnávanie –  

počet priamych a 

nepriamych pracovných 

miest vytvorených alebo 

udržaných v dôsledku 

šírenia výsledkov RP 

(podľa druhu práce) 

Zvýšenie 

investícií do 

výskumu a 

inovácie 

Spoločné investície –  

objem verejných a 

súkromných investícií 

mobilizovaných 

prostredníctvom počiatočnej 

investície RP 

Rozšírenie – 

Výška verejných a 

súkromných investícií 

mobilizovaných na 

využívanie alebo 

rozšírenie výsledkov 

RP 

Príspevok k dosiahnutiu 

cieľa 3 % –  

Pokrok EÚ dosiahnutý pri 

plnení cieľa 3 % HDP 

vďaka RP 

Pozmeňujúci návrh  

Dosahovanie 

hospodárskeho/i

novačného 

vplyvu 

Krátkodobé hľadisko Strednodobé hľadisko Dlhodobé hľadisko 

Vytváranie rastu Inovatívne výstupy –  Inovácie –  Hospodársky rast –  
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založeného na 

inováciách v 

Únii 

počet inovatívnych 

výrobkov, procesov alebo 

metód z RP (podľa typu 

inovácie) a prihlášok práva 

duševného vlastníctva vo 

všetkých zúčastnených 

krajinách 

počet inovácií z 

projektov RP (podľa 

typu inovácie a podľa 

krajiny) vrátane 

inovácií z udelených 

práv duševného 

vlastníctva 

MSP 

MSP zavádzajúce 

inováciu produktu 

alebo procesu vďaka 

financovaniu z RP 

ako % MSP 

financovaných z RP 

Normy a štandardy 

Počet noriem a 

štandardov 

vyplývajúcich z 

projektov RP 

vypracovaných v EÚ 

zakladanie, rast a trhové 

podiely spoločností, 

ktoré vytvorili inováciu v 

RP v Únii a mimo nej 

Preklenutie 

priepasti medzi 

činnosťami v 

oblasti výskumu 

a vývoja a 

trhom v Únii 

Využívanie výsledkov výskumu, vývoja a inovácie 

Podiel výsledkov RP, ktoré viedli ku komerčnému využitiu v Únii alebo mimo 

nej v závislosti od dotknutého sektora 

Analýza využívania v Únii a mimo nej 

Dôvody, prečo (bývalí) účastníci RP využívajú výsledky výskumu a vývoja 

mimo Únie 

Vytváranie 

väčšieho počtu a 

lepších 

pracovných 

miest 

Podporované zamestnávanie 

–  

za každú zúčastnenú 

krajinu počet vytvorených 

pracovných miest na plný 

úväzok a pracovných miest, 

ktoré prijímateľské subjekty 

udržiavajú pre projekt RP 

(podľa druhu práce) 

Trvalé zamestnávanie 

–  

za každú zúčastnenú 

krajinu zvýšenie 

počtu pracovných 

miest na plný úväzok 

v prijímateľských 

subjektoch v 

nadväznosti na projekt 

RP (podľa druhu 

práce) 

Celkové zamestnávanie 

– počet priamych a 

nepriamych pracovných 

miest vytvorených, 

udržaných alebo 

presunutých v Únii v 

dôsledku šírenia 

výsledkov RP (podľa 

druhu práce) 

– počet priamych a 

nepriamych pracovných 

miest vytvorených v 

sektoroch s intenzívnym 

využívaním znalostí 

Zvýšenie 

investícií do 

výskumu a 

inovácie 

Spoločné investície –  

objem verejných a 

súkromných investícií 

mobilizovaných 

prostredníctvom počiatočnej 

investície RP 

Rozšírenie – 

Výška verejných a 

súkromných investícií 

mobilizovaných na 

využívanie alebo 

rozšírenie výsledkov 

Príspevok k dosiahnutiu 

cieľa 3 % –  

Pokrok EÚ dosiahnutý 

pri plnení cieľa 3 % HDP 

vďaka RP 
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RP 

 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – podnadpis 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ukazovatele ciest k dosiahnutiu vplyvu na 

Európsky výskumný priestor 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 3 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou  

  

Pozmeňujúci návrh  

Dosahovanie 

vplyvu na 

EVP 

Krátkodobé hľadisko Strednodobé hľadisko Dlhodobé hľadisko 

Prilákanie 

talentov do 

Únie a ich 

udržanie v nej 

Mobilita financovaná z 

RP 

Prichádzajúce a 

odchádzajúce osoby alebo 

výskumníci a inovátori, v 

rámci Únie a mimo nej, 

za jednotlivé krajiny 

Internacionalizácia 

financovaná z RP 

– vývoj a podiel 

zahraničných výskumných 

pracovníkov a inovátorov 

usadených vo všetkých 

krajinách EVP 

– vývoj prepojenosti 

výskumných inštitúcií a ich 

činností v oblasti 

budovania kontaktov 

vrátane verejno-

súkromných prepojení 

Príťažlivé systémy 

výskumu a inovácie  

– zahraničné investície 

do inovačných činností 

v Únii 

– počet patentov v 

zúčastnených 

krajinách 

– príjmy z licencií zo 

zahraničia 

Šírenie 

excelentnosti 

a zvyšovanie 

účasti 

Účasť na RP 

Podiel koordinátorov a 

účastníkov z krajín, v 

ktorých prebieha 

zvyšovanie účasti, na časť 

Vytváranie a modernizácia stredísk excelentnosti 

Excelentné výskumné a inovačné ekosystémy, a to 

aj v regiónoch s nízkou výkonnosťou v oblasti 

výskumu a inovácie, ktoré sa stávajú centrami a 



 

PE625.305v02-00 142/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

programu a na nástroj,  

– podiel hodnotiteľov a 

členov riadiacich rád 

vrátane tých z krajín 

rozširujúcich svoju účasť 

a regiónov s nízkou 

výkonnosťou v oblasti 

výskumu a inovácie 

iniciátormi zmien v rámci svojej krajiny 

Rozdiely v 

oblasti 

výskumu a 

inovácie  

Geografická koncentrácia  

– miery úspešnosti 

– využívanie výskumných 

infraštruktúr 

financovaných z 

prostriedkov Únie vo 

všetkých krajinách EVP 

Strategické plánovanie 

programov financovania 

EÚ 

Synergie a interakcie medzi 

RP a stratégiami pre 

inteligentnú špecializáciu 

Posilnenie 

vnútroštátnych 

systémov výskumu a 

inovácie 

– zvýšenie 

financovania na 

vysokokvalitný a 

nezávislý konkurenčný 

výskum a systémy 

hodnotenia kariéry  

– zvýšenie súkromných 

a národných verejných 

výdavkov na výskum a 

inováciu 
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14.11.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Horizont Európa – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia  

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lola Sánchez Caldentey 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Program Horizont Európa bude 9. rámcovým programom Európskej únie pre výskum a 

inovácie a bude prebiehať od roku 2021 do roku 2027. Program Horizont Európa stavia na 

minulých úspechoch a získaných poznatkoch z predchádzajúcich programov a jeho cieľom je 

posilniť vedecké a technologické základy Únie, podporiť jej konkurencieschopnosť a 

pripraviť Európu na prevzatie vedúcej úlohy pri riešení problémov 21. storočia.  

Podľa Výboru pre rozvoj má program Horizont Európa veľký význam, pretože môže prispieť 

k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Dôležitosť úlohy výskumu a inovácií vo vzťahu 

k riešeniu spoločenských a hospodárskych výziev bola uznaná pri mnohých príležitostiach a 

najmä v novom Európskom konsenze o rozvoji, ktorý bol prijatý v júni 2017.  

Je dôležité zabezpečiť, aby bol program Horizont Európa otvorený aktérom v rozvojových 

krajinách, pokiaľ ide o účasť na projektoch a činnostiach, ako aj prístup k výsledkom 

projektov. V porovnaní s predchádzajúcim rámcovým programom sa znížila účasť 

rozvojových krajín na súčasnom programe Horizont 2020 a v záujme posilnenia rozmeru 

medzinárodnej spolupráce programu by sa mali v programe Horizont Európa doplniť 

špecifické ustanovenia.  

Rovnako mimoriadne dôležité je zabezpečiť, aby sa priority a záväzky EÚ týkajúce sa 

vonkajšej a rozvojovej politiky zohľadňovali najmä v oblasti zmeny klímy, biodiverzity a 

efektívnosti využívania zdrojov a energetickej efektívnosti.  

Ďalšie navrhované zmeny sa týkajú potreby podporiť zapojenie občianskej spoločnosti a 

posilniť uplatňovanie rodového rozmeru programu. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor 

vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 173 

ods. 3, článok 182 ods. 1, článok 183 a 

článok 188 druhý odsek, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 173 

ods. 3, článok 182 ods. 1, článok 183, 

článok 188 druhý odsek a článok 208 ods. 

1, 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú a 

technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

hodnôt Únie a životnej úrovne jej občanov. 

(1) Cieľom Únie je podporiť sociálny 

pokrok a udržateľnosť a odolnosť jej 

spoločnosti prostredníctvom posilnenia jej 

vedeckej a technologickej základne a 

podpory konkurencieschopnosti, a to 

vrátane priemyslu, a zároveň podporovať 

všetky výskumné a inovačné činnosti, 

ktoré sa považujú za vhodné na podporu 

vykonávania iných politík Únie a 

dodržiavania medzinárodných záväzkov 

Únie, najmä v Parížskej dohode, akčnom 

programe z Addis Abeby, programe OSN 

do roku 2030 a v cieľoch trvalo 

udržateľného rozvoja 3b, 9.5 a 17.6 – 

17.9, v záujme splnenia politických 

strategických priorít a záväzkov Únie, 

ktorých konečným cieľom je podpora 

mieru, boj proti zmene klímy, trvalo 

udržateľný rozvoj zakotvený v rámci 
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cieľov trvalo udržateľného rozvoja, 

podpora hodnôt Únie a životnej úrovne jej 

občanov. 

Odôvodnenie 

Je potrebné náležite zohľadniť ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú podporné opatrenia v oblasti 

klímy a ciele trvalo udržateľného rozvoja v tomto nariadení. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na riešenie globálnych výziev a 

presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporila všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií, posilnila 

uvádzanie inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho, klimatického a 

spoločenského účinku v snahe o splnenie 

tohto všeobecného cieľa by Únia mala 

investovať do výskumu a inovácie 

prostredníctvom programu Európsky 

horizont – rámcového programu pre 

výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 

(ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií v rámci Únie a mimo nej, 

posilnila účinok výskumu a inovácie pri 

vývoji, podpore a vykonávaní politík a 

záväzkov Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na zlepšenie životných 

podmienok ľudí a riešenie globálnych 

výziev, najmä cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja a Parížskej dohody  a presadzovala 

konkurencieschopnosť priemyslu, 

podporila všetky formy inovácií vrátane 

prelomových inovácií, posilnila uvádzanie 

inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Nutnosť posilniť reakcie na 

klímu, bezpečnosť, migráciu, globálne 

riadenie a ďalšie celosvetové výzvy je 

čoraz jasnejšia a naliehavejšia a kontext, 

v rámci ktorého Únia formuje svoj 

rámcový program pre výskum, sa takisto 

vyvíja. Výskum, technický rozvoj a 

inovácie môžu byť rozhodujúce pre lepšie 

pochopenie povahy takýchto výziev a pre 

rozvoj účinných prostriedkov na ich 

riešenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3b) Únia vo veľkej miere prispela k 

príprave a úspešnému prijatiu Parížskej 

dohody a programu OSN do roku 2030, 

pokiaľ ide o ciele trvalo udržateľného 

rozvoja, ktoré stanovil. Únia musí byť 

nepretržite aj v popredí úsilia o 

dosiahnutie dohodnutých cieľov a 

zámerov a musí si plniť svoje príslušné 

záväzky. V tomto úsilí musí zohrávať 

kľúčovú úlohu program Horizont 2027. 

Mal by tak urobiť najmä podporovaním 

rozvoja výskumných kapacít v príslušných 

oblastiach, výberom výskumných tém 

osobitného významu, aktívnym zapojením 

a podporou účastníkov z rozvojových 

krajín a súčasným zamedzením úniku 

mozgov z týchto krajín, podporou 

posilnenia kapacít v oblasti výskumu a 

inovácií v týchto krajinách a 

zabezpečením prístupu k výskumným 
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údajom a výsledkom, ktoré sú potrebné na 

plnenie cieľov Parížskej dohody a cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja, a 

podporovaním zavádzania užitočných 

výsledkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Otvorená veda vrátane otvoreného 

prístupu k vedeckým publikáciám a 

výskumným údajom má potenciál zvýšiť 

kvalitu, účinok a prínosy vedy a urýchliť 

rozvoj poznatkov tým, že zvyšuje ich 

spoľahlivosť, efektívnosť a presnosť, ako 

aj ich zrozumiteľnosť pre spoločnosť a 

vnímavosť na spoločenské výzvy. Mali by 

sa stanoviť ustanovenia, ktorými sa 

zabezpečí, aby prijímatelia bezplatne 

poskytli otvorený a nediskriminačný 

prístup k odborne recenzovaným 

vedeckým publikáciám, výskumným 

údajom a iným výstupom výskumu v čo 

najskoršej fáze procesu šírenia poznatkov, 

a ktorými sa umožní ich využívanie a 

opakované použitie v čo najširšej miere. 

Väčší dôraz by sa mal predovšetkým klásť 

na zodpovedné spravovanie výskumných 

údajov, ktoré by sa malo riadiť zásadami 

FAIR, t. j. vyhľadateľnosť, prístupnosť, 

interoperabilita a opätovná použiteľnosť, a 

to najmä širším uplatňovaním plánov 

správy údajov. Ak je to vhodné, 

prijímatelia by mali využívať možnosti, 

ktoré ponúka európsky cloud pre otvorenú 

vedu, a dodržiavať ďalšie zásady a postupy 

otvorenej vedy. 

(5) Otvorená veda vrátane otvoreného 

prístupu k vedeckým publikáciám a 

výskumným údajom má potenciál zvýšiť 

kvalitu, účinok a prínosy vedy a urýchliť 

rozvoj poznatkov tým, že zvyšuje ich 

spoľahlivosť, efektívnosť a presnosť, ako 

aj ich zrozumiteľnosť pre spoločnosť a 

vnímavosť na spoločenské výzvy. Toto je 

obzvlášť dôležité pre subjekty 

v rozvojových krajinách, kde je potrebné 

zlepšiť miestne možnosti v oblasti 

výskumu a ktorých spolupráca 

s partnermi v Únii môže pomôcť vyriešiť 

spoločné celosvetové výzvy a prispieť 

k excelentnosti výskumu v Únii. Mali by 

sa stanoviť ustanovenia, ktorými sa 

zabezpečí, aby prijímatelia bezplatne 

poskytli otvorený a nediskriminačný 

prístup k odborne recenzovaným 

vedeckým publikáciám, výskumným 

údajom a iným výstupom výskumu v čo 

najskoršej fáze procesu šírenia poznatkov, 

a ktorými sa umožní ich využívanie a 

opakované použitie v čo najširšej miere. 

Väčší dôraz by sa mal predovšetkým klásť 

na zodpovedné spravovanie výskumných 

údajov, ktoré by sa malo riadiť zásadami 

FAIR, t. j. vyhľadateľnosť, prístupnosť, 

interoperabilita a opätovná použiteľnosť, a 

to najmä širším uplatňovaním plánov 

správy údajov. Ak je to vhodné, 

prijímatelia by mali využívať možnosti, 

ktoré ponúka európsky cloud pre otvorenú 

vedu, a dodržiavať ďalšie zásady a postupy 
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otvorenej vedy. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce, v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja. 

Implementáciou programu by sa malo 

prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce, v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja. Horizont 

Európa by mal podporovať a využívať 

národné stratégie na plnenie cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja prostredníctvom 

spoločných infraštruktúr a spoločných 

prístupov. Implementáciou programu by sa 

malo prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, 

aby nebolo pochýb o záväzku Únie 

zaručovať vedúce postavenie pri riešení 

globálnych výziev a pri zdieľaní svojich 

poznatkov s medzinárodnými partnermi. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Činnosti podporované v rámci 

programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov a priorít Únie, monitorovaniu a 

hodnoteniu pokroku pri ich plnení a k 

tvorbe revidovaných alebo nových priorít. 

(7) Činnosti podporované v rámci 

programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov a priorít Únie, ako aj 

medzinárodných záväzkov, najme cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja, a k 

monitorovaniu a hodnoteniu pokroku pri 

ich plnení a k tvorbe revidovaných alebo 

nových priorít. Priority európskeho 

výskumu by preto mali zaručovať 

osobitné zladenie s cieľmi trvalo 

udržateľného rozvoja, pokiaľ ide o 

stanovenie cieľov a meranie vplyvu 
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programu. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Program by mal poskytnúť 

komplexnú víziu výskumu a vývoja 

produktov, aby sa zabezpečila lepšia 

koordinácia a súdržnosť európskych 

programov s vnútroštátnymi a 

medzinárodnými iniciatívami a 

výskumnými programami a aby sa 

zabezpečilo, že sľubné produkty budú 

podporované v celej sieti rozvoja, najmä v 

oblastiach bez trhového záujmu. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by mali 

tvoriť klastre výskumných a inovačných 

činností s cieľom maximalizovať 

integráciu v rámci príslušných pracovných 

oblastí a zároveň zaistiť silný a udržateľný 

účinok vo vzťahu k vynaloženým 

prostriedkom. V snahe o plnenie cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 

dosiahnutie konkurencieschopnosti 

priemyslu Únie bude podporovať 

spoluprácu bez ohľadu na hranice medzi 

disciplínami, odvetviami, politikami a 

štátmi. 

(10) Európske výskumné priority 

prekračujú rámec vedeckých 

ambícií. Zahŕňajú podporu životnej 

úrovne ľudí, environmentálnu stabilitu 

a hospodársku udržateľnosť. Pilier 
Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu by mali tvoriť klastre 

výskumných a inovačných činností s 

cieľom maximalizovať integráciu v rámci 

príslušných pracovných oblastí a zároveň 

zaistiť silný a udržateľný účinok vo vzťahu 

k vynaloženým prostriedkom. Uľahčí sa 

tým aj vypracovanie vhodných metodík v 

oblasti meradiel a hodnotiacich kritérií na 

meranie politiky a vplyvu na všetky 

rozmery trvalo udržateľného rozvoja 

vrátane ľudského rozvoja. 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) V rámci procesu strategického 

plánovania s účasťou akademickej obce, 

malých a stredných podnikov, priemyslu, 

občianskej spoločnosti a iných 

zúčastnených strán by sa mali určiť 

účinné a vyvážené spôsoby, ako splniť 

všeobecné ciele programu. To by malo 

viesť k pravidelným strategickým plánom 

pre výskum a inováciu vo forme 

delegovaných aktov, ktoré by sa mali 

vykonávať prostredníctvom pracovných 

programov.  

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12b) Je nutné vynaložiť veľké úsilie na 

podporu plnenia cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja aj v rozvojových 

krajinách. Vzhľadom na neustály postup 

zmeny klímy je dôležité sústavne 

zlepšovať kvalitu prognóz založených na 

výskume a poradenstve (klimatické 

služby), ako aj prístupu k nim. Únia by si 

mala plniť svoje príslušné záväzky, 

vrátane záväzkov v odsekoch 49, 116, 120 

a 121 akčného programu z Addis Abeby a 

článku 7 ods. 7 písm. c) a článku 10 ods. 5 

Parížskej dohody. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Program by mal podporovať 

výskum a inovácie integrovaným 

spôsobom a dodržiavať všetky príslušné 

ustanovenia Svetovej obchodnej 

organizácie. Koncepcia výskumu vrátane 

experimentálneho vývoja by sa mala 

používať v súlade s manuálom Frascati, 

ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo 

koncepcia inovácií by sa mala používať v 

súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali 

OECD a Eurostat, v nadväznosti na 

všeobecný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu 

inováciu. Pri klasifikácii činností 

technického výskumu, vývoja výrobkov a 

demonštračných činností, ako aj pri 

vymedzení typov akcií, ktoré sú k 

dispozícii vo výzvach na predkladanie 

návrhov, by sa mali rovnako ako v 

predchádzajúcom rámcovom programe 

Horizont 2020 zohľadniť definície OECD 

týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti 

(TRL). V zásade by sa granty nemali 

udeľovať akciám, ktorých činnosti 

presahujú úroveň TRL 8. V pracovnom 

programe pre danú výzvu v rámci piliera 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu by sa mohli umožniť granty na 

rozsiahle overovanie výrobkov a ich prvé 

uplatnenie na trhu. 

(13) Program by mal podporovať 

výskum a inovácie integrovaným 

spôsobom a dodržiavať všetky príslušné 

ustanovenia Svetovej obchodnej 

organizácie. Koncepcia výskumu vrátane 

experimentálneho vývoja by sa mala 

používať v súlade s manuálom Frascati, 

ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo 

koncepcia inovácií by sa mala používať v 

súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali 

OECD a Eurostat, v nadväznosti na 

všeobecný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu 

inováciu. Pri klasifikácii činností 

technického výskumu, vývoja výrobkov a 

demonštračných činností, ako aj pri 

vymedzení typov akcií, ktoré sú k 

dispozícii vo výzvach na predkladanie 

návrhov, by sa mali rovnako ako v 

predchádzajúcom rámcovom programe 

Horizont 2020 zohľadniť definície OECD 

týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti 

(TRL). V zásade by sa granty nemali 

udeľovať akciám, ktorých činnosti 

presahujú úroveň TRL 8. V pracovnom 

programe pre danú výzvu v rámci piliera 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu by sa mohli umožniť granty na 

rozsiahle overovanie výrobkov a ich prvé 

uplatnenie na trhu uznávajúc, že ide o 

špecifický význam v oblastiach zlyhaní 

trhu, napríklad pri riešení 

antimikrobiálnej rezistencie a 

tuberkulózy. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Program by sa mal usilovať o (15) Program by sa mal usilovať o 
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synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Európsky 

horizont. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Európsky horizont. 

synergie s ostatnými programami Únie 

prispievajúc k súdržnosti politík rozvoja v 

súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ), počnúc ich 

navrhovaním a strategickým plánovaním, 

cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Európsky 

horizont. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Európsky horizont. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Program by mal podporovať 

prepojenie rôznych inštitúcií vyššieho 

vzdelávania v oblasti prírodných a 

spoločenských vied ponúkajúcich 

interdisciplinárne a multidisciplinárne 

štúdium/kurzy vysokoškolského 

vzdelávania, ktorých odborníci by mali 

brať do úvahy potrebu zabezpečiť 

multidisciplinárny prístup; 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Program by mal zjednodušiť 

schvaľovacie formality, podporovať 

výskum v oblasti spoločenských vied 

družobné partnerstvá medzi univerzitami, 

sieťové programy a spoločné doktoráty v 

rámci Únie, ako aj s tretími krajinami, 

ktoré sa zúčastňujú na programe, a tak 
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podporovať spoluprácu medzi 

univerzitami prostredníctvom 

cezhraničného prenosu vedomostí. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja. Medzinárodná spolupráca by mala 

mať za cieľ posilniť excelentnosť Únie v 

oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť 

atraktívnosť a hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

výzvy prevtelené do cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a podporovať externé 

politiky Únie. Mal by sa presadzovať 

prístup všeobecnej otvorenosti pre 

medzinárodnú participáciu a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce, a to aj 

prostredníctvom vhodnej oprávnenosti na 

financovanie subjektov usadených v 

krajinách s nízkymi až strednými príjmami. 

Zároveň by sa malo presadzovať 

pridružovanie tretích krajín k programu. 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja a Parížskej dohody. Medzinárodná 

spolupráca by mala mať za cieľ posilniť 

excelentnosť Únie v oblasti výskumu a 

inovácií, najmä ekoinováciu, zvýšiť 

atraktívnosť a hospodársku a priemyselnú 

udržateľnosť a konkurencieschopnosť, 

riešiť globálne spoločenské výzvy 

prevtelené do Parížskej dohody a cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 

podporovať externé politiky Únie s 

osobitným zameraním na zníženie a 

odstraňovanie chudoby. Mal by sa 

presadzovať prístup všeobecnej otvorenosti 

pre medzinárodnú participáciu a cielené 

akcie medzinárodnej spolupráce, a to aj s 

krajinami nízkymi a strednými príjmami. 

Mali by sa uplatňovať primerané kritériá 
oprávnenosti, týkajúce sa rôznych úrovní 

kapacity výskumu a inovácií, na 

financovanie subjektov v krajinách s 

nízkymi až strednými príjmami. Zároveň 

by sa malo presadzovať pridružovanie 

tretích krajín k programu, aby sa 

podnecoval príspevok celosvetových 

talentov k realizácii programu. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

zamerať na riešenie a odstránenie 

prekážok zapojenia spoločnosti a aktívne 

sa usilovať o zapojenie a zahrnutie 

občanov, akademickej obce a organizácií 

občianskej spoločnosti do spolupráce pri 

navrhovaní a vytváraní zodpovedných 

plánov a obsahovej náplne výskumu 

a inovácií, pri podpore vedeckého 

vzdelávania, sprístupňovaní vedeckých 

znalostí verejnosti a pri uľahčovaní účasti 

občanov a organizácií občianskej 

spoločnosti na jeho aktivitách. Malo by sa 

tak diať v rámci celého programu, najmä 

prostredníctvom prístupu viacerých 

aktérov, a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Opatrenia prijaté na 

zlepšenie zapojenia občanov a občianskej 

spoločnosti by mali byť zaznamenané vo 

výročných správach Horizontu 2027. 

Program by sa mal takisto usilovať 

odstrániť prekážky a zintenzívniť synergie 

medzi vedou, technikou, kultúrou a 

humanitnými smermi, aby dosiahol novú 

kvalitu udržateľných inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. Program by 

mal obsahovať konkrétne opatrenia na 

potláčanie nezámernej rodovej 

predpojatosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) V súlade s cieľmi medzinárodnej 

spolupráce stanovenými v článkoch 180 a 

186 ZFEÚ by sa mala presadzovať účasť 

právnych subjektov zriadených v tretích 

krajinách a účasť medzinárodných 

organizácií. Implementácia programu by 

mala byť v súlade s opatreniami prijatými 

podľa článkov 75 a 215 ZFEÚ a mala by 

byť v súlade s medzinárodným právom. Pri 

akciách súvisiacich so strategickými 

aktívami, záujmami, autonómiou alebo 

bezpečnosťou Únie môže byť účasť na 

osobitných činnostiach programu 

obmedzená iba na subjekty usadené v 

členských štátoch alebo na subjekty 

usadené v určených pridružených alebo 

iných tretích krajinách popri členských 

štátoch. 

(40) V súlade s cieľmi medzinárodnej 

spolupráce stanovenými v článkoch 180 a 

186 ZFEÚ by sa mala presadzovať účasť 

právnych subjektov zriadených v tretích 

krajinách a účasť medzinárodných 

organizácií. Na podporu účasti subjektov 

so sídlom v tretích krajinách sa národným 

kontaktným miestam a všetkým 

príslušným zúčastneným stranám z 

výskumných organizácií, súkromnému 

sektoru, občianskej spoločnosti, ako aj 

miestnym a vnútroštátnym orgánom 

poskytnú činnosti v oblasti odbornej 

prípravy a informovanosti. Implementácia 

programu by mala byť v súlade s 

opatreniami prijatými podľa článkov 75 a 

215 ZFEÚ a mala by byť v súlade s 

medzinárodným právom. Pri akciách 

súvisiacich so strategickými aktívami, 

záujmami, autonómiou alebo bezpečnosťou 

Únie môže byť účasť na osobitných 

činnostiach programu obmedzená iba na 

subjekty usadené v členských štátoch alebo 

na subjekty usadené v určených 

pridružených alebo iných tretích krajinách 

popri členských štátoch. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (41a) Vzhľadom na značne negatívny 

vplyv fosílnych palív na podporu zmeny 

klímy by sa v rámci programu Európsky 

horizont mal prijať záväzok 

k postupnému vyradeniu fosílnych palív 

tým, že sa z neho nebude poskytovať 

nijaká finančná podpora na činnosti 

alebo investície súvisiace s výrobou, 

spracovaním, distribúciou, skladovaním 

alebo spaľovaním fosílnych palív ani 

nijaká iná činnosť, ktorá škodí klíme 

a ktorá je v rozpore so záväzkom Únie 

podľa Parížskej dohody. 

Odôvodnenie 

Zachovanie priemerného globálneho nárastu teploty výrazne pod hodnotou 2 °C predpokladá 

prijatie prísnejších opatrení, najmä v situácii, keď sa energetická politika EÚ určite použije 

ako vzor pri medzinárodných rokovaniach, pričom tie krajiny, ktoré prispeli k najmenšiemu 

zvýšeniu emisií skleníkových plynov (ako sú malé ostrovy a najmenej rozvinuté krajiny) budú 

zmenou klímy ovplyvnené najviac. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) „globálne výzvy“ znamenajú 

dosahovanie cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja a cieľov Parížskej dohody, 

predchádzanie bezpečnostným hrozbám a 

konfliktom a ich riadenie a 

odstraňovanie, posilňovanie dodržiavania 

ľudských práv, optimalizácia 

medzinárodných podmienok pre 
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udržateľný a inkluzívny hospodársky a 

sociálny rozvoj aj inými spôsobmi a 

posilnenie globálneho riadenia, účinného 

multilateralizmu a medzinárodného 

právneho štátu s cieľom uľahčiť plnenie 

týchto cieľov; globálne výzvy sú zahrnuté 

do pojmu spoločenské výzvy – ktoré by sa 

mali vymedziť prostredníctvom aktívneho 

zapojenia občianskej spoločnosti a 

mechanizmov účasti občanov a iných 

inovačných rozhodovacích procesov – ale 

nekryjú sa v plnej miere s týmto pojmom; 

Odôvodnenie 

Základným cieľom nariadenia je prispieť k riešeniu globálnych výziev. Preto je absolútne 

nevyhnutné ujasniť, čo sa rozumie pod globálnymi výzvami. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný online prístup k výstupom 

výskumu pochádzajúcim z akcií 

financovaných v rámci programu, najmä k 

vedeckým publikáciám a výskumným 

údajom; 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný online prístup k výstupom 

výskumu a výskumným údajom 

pochádzajúcim z akcií financovaných v 

rámci programu, najmä k vedeckým 

publikáciám a výskumným údajom; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

 Článok 3 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, hospodársky, 

klimatický a spoločenský účinok investícií 

Únie do výskumu a inovácií, aby sa 

posilnili vedecké a technologické základne 
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podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

Únie a podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority a záväzky Únie, prispieť k riešeniu 

globálnych spoločenských výziev 

zakotvených v cieľoch udržateľného 

rozvoja a v Parížskej dohode vrátane 

konkrétnych opatrení na ich dosiahnutie 

tak v rámci Únie, ako aj mimo nej. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podporovať vznik a šírenie nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení globálnych výziev; 

a) riešiť globálne spoločenské výzvy a 

posilniť európsku vedomostnú základňu 

podporovaním vzniku a šírenia nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) posilniť vplyv výskumu a inovácií 

pri tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

b)  posilniť vplyv výskumu a inovácií 

pri tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie, najmä cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy, 
a podporovať spravodlivý prístup k 

inovačným riešeniam a nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) prispievať k plneniu záväzku Únie 

podľa Parížskej dohody, a to 

investovaním prinajmenšom 50 % 

finančného krytia programu do výskumu 

a inovácie súvisiacich s klímou. 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na úlohu výskumu, inovácie a konkurencieschopnosti v rámci energetickej únie by 

sa program Horizont Európa mal využiť na dosiahnutie cieľov do roku 2030 a dlhodobejších 

cieľov stanovených v rámci v oblasti klímy a energetiky, najmä v situácii, keď sa energetická 

politika EÚ určite použije ako vzor pri medzinárodných rokovaniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) zvýšiť príťažlivosť v oblasti 

výskumu a inovácií a podporiť prvé 

komerčné využitie výsledkov výskumu a 

inovácií, ak produkt rieši spoločenské 

alebo globálne výzvy a má potenciál 

zlepšiť kvalitu života ľudí alebo 

udržateľnosť životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

Únie; 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

Únie, k plneniu jej záväzkov, najmä v 

súvislosti s opatreniami v oblasti klímy a 

dosahovaním cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja; 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) musia uľahčovať dosahovanie 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Je nutné vyvinúť úsilie, aby aspoň 

0,7 % celkových finančných prostriedkov 

programu bolo určených pre účastníkov z 

rozvojových krajín.  

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 1 – bod iii 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) aktívne presadzovanie politík na 

zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie 

občanov. 

iii) aktívne presadzovanie politík na 

zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie 

občanov a na podporu environmentálnej 

udržateľnosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) činnosti alebo investíciám 
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súvisiace s výrobou, spracovaním, 

distribúciou, skladovaním alebo 

spaľovaním fosílnych palív, ani žiadna 

iná činnosť, ktorá by poškodzovala klímu 

a bola by v rozpore so záväzkom Únie 

podľa Parížskej dohody. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Právne subjekty vrátane 

akéhokoľvek pridruženého subjektu by 

mali byť z účasti vylúčené, ak by ciele, 

ktoré sledujú, miesto ich usídlenia, 

povaha alebo miesto vykonávania ich 

činností, spôsobili, že Únia poruší 

medzinárodné právo alebo medzinárodné 

humanitárne právo, ako je stanovené 

rozhodnutím Bezpečnostnej rady 

Organizácie Spojených národov alebo 

rozsudkom alebo poradným stanoviskom 

Medzinárodného súdneho dvora. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 5 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5b. Program Horizont Európa vylúči 

účasť podnikov so sídlom v tretej krajine, 

ktorá sa propaguje ako finančné centrum 

v daňovom raji alebo v ktorej neexistujú 

žiadne alebo nominálne dane, v ktorej 

neexistuje účinná výmena informácií s 

daňovými úradmi z iných štátov, v ktorej 

je nedostatočná transparentnosť, pokiaľ 

ide o legislatívne, súdne alebo správne 

ustanovenia, alebo v ktorej sa neuplatňuje 

požiadavka na významné miestne 

zastúpenie. 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Subjekty usadené v nepridruženej 

tretej krajine v zásade znášajú náklady 

spojené s ich účasťou. V prípade krajín s 

nízkymi až strednými príjmami a 

výnimočne v prípade iných nepridružených 

tretích krajín však subjekty môžu byť 

oprávnené na financovanie v akcii, ak: 

2. S výnimkou krajín s nízkymi až 

nižšími strednými príjmami subjekty 
usadené v nepridruženej tretej krajine 

znášajú náklady spojené s ich účasťou. 

Zoznam krajín s nízkymi až nižšími 

strednými príjmami tvorí prílohu každého 

pracovného programu prijatého 

Komisiou. Výnimočne v prípade iných 

nepridružených tretích krajín subjekty 

môžu byť oprávnené na financovanie v 

akcii, ak: 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) príspevok k vykonávaniu cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, musia primerane chrániť 

svoje výsledky, ak je ochrana možná a 

odôvodnená, s prihliadnutím na všetky 

príslušné aspekty vrátane vyhliadok na 

komerčné využitie. Pri rozhodovaní o 

ochrane prijímatelia zohľadňujú aj 

oprávnené záujmy ostatných prijímateľov v 

2. Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, musia primerane chrániť 

svoje výsledky, ak je ochrana odôvodnená, 

s prihliadnutím na všetky príslušné aspekty 

vrátane vyhliadok na komerčné využitie. 

Pri rozhodovaní o ochrane prijímatelia 

zohľadňujú aj oprávnené záujmy ostatných 

prijímateľov v akcii, ako aj aktívnu 
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akcii. podporu pozitívnych sociálnych 

vedľajších účinkov a návratnosť 

verejných investícií vo forme prístupu k 

údajom a výsledkom. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Mali by sa podporovať nevýhradné 

licenčné dohody, keďže dohody o 

transfere technológií podporujú 

hospodársku súťaž, ako aj výskum a 

inovácie. Ak je na prilákanie investorov 

potrebná exkluzivita, dohody o transfere 

technológií musia obsahovať ustanovenia 

zabezpečujúce dostupnú ponuku a cenovú 

dostupnosť potenciálneho výrobku alebo 

procesu. Prevádzajúca inštitúcia by mala 

byť povzbudzovaná, aby si zachovala 

práva na zmenu alebo zrušenie dohody, 

ak by dohoda viedla k neuspokojivému 

prístupu k potenciálnemu konečnému 

výrobku. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. V prípade inovácie, ktorá je veľmi 

dôležitá pre potreby rozvojových krajín, a 

to aj v oblasti globálneho zdravia, Komisia 

zahrnie do dohody o grante podmienky 

udeľovania licencií na zlepšenie prístupu 

a dostupnosti biomedicínskych výrobkov v 

rozvojových krajinách prostredníctvom 

„podmienok udeľovania licencií na 

humanitárne použitie“; 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať 

v správach na účely posúdenia pokroku pri 

dosahovaní cieľov programu stanovených 

v článku 3, sú uvedené v prílohe V popri 

cestách k dosiahnutiu vplyvu. 

1. Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať 

v správach na účely posúdenia pokroku pri 

dosahovaní cieľov programu stanovených 

v článku 3, sú uvedené v prílohe V popri 

cestách k dosiahnutiu vplyvu. Vybrané 

ukazovatele sa v maximálnej možnej 

miere zosúladia s ukazovateľmi cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Príloha I – úvodná časť – odsek 1a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Presadzovanie rodovej rovnosti vo vede 

a inováciách je záväzkom Únie. 

V programe Horizont 2027 sa bude 

rodová otázka riešiť ako prierezová 

otázka s cieľom napraviť rodové 

nerovnosti a začleniť rodový rozmer do 

programovania a obsahu výskumu 

a inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Príloha I – úvodná časť – odsek 1 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Vnímavosť voči konfliktom sa bude riešiť 

ako prierezová otázka s cieľom zabrániť 

tomu, aby výskumné činnosti programu 
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Európsky horizont viedli k vzniku ujmy 

a potenciálne prispievali k dynamike 

konfliktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej:  

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky a zručnosti prostredníctvom 

mobility a cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej expozície a zároveň 

štruktúrujú a posilňujú inštitucionálne a 

vnútroštátne systémy náboru, odbornej 

prípravy a kariérneho rastu pracovníkov; 

akcie Marie Curie-Skłodowskej tak 

pomáhajú položiť základy európskeho 

prostredia excelentného výskumu, 

prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti, 

rastu a investíciám a k riešeniu súčasných 

a budúcich spoločenských výziev. 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej:  

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky a zručnosti prostredníctvom 

mobility a cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej expozície a zároveň 

bránia úniku mozgov z rozvojových krajín 

a aktívne podporujú zvyšovanie 

spôsobilostí v oblasti výskumu a inovácií v 

priamej súvislosti s miestnymi a 

regionálnymi potrebami a v koordinácii s 

rozvojovým nástrojom Únie a štruktúrujú a 

posilňujú inštitucionálne a vnútroštátne 

systémy náboru, odbornej prípravy a 

kariérneho rastu pracovníkov; akcie Marie 

Curie-Skłodowskej tak pomáhajú položiť 

základy európskeho prostredia 

excelentného výskumu, prispievajú k 

zvyšovaniu zamestnanosti, udržateľným 

ekonomickým štruktúram a investíciám a 

k riešeniu súčasných a budúcich 

spoločenských výziev. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – úvodná časť – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 posilňovať vplyv 

výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a 

implementácii politík Únie a podporovať 

nasadzovanie inovačných riešení v 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 posilňovať vplyv 

výskumu a inovácií pri riešení globálnych 

výziev, pri tvorbe, podpore a implementácii 

politík Únie a podporovať nasadzovanie 
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priemysle a spoločnosti v záujme riešenia 

globálnych výziev. Bude prispievať aj k 

plneniu ostatných špecifických cieľov 

programu opísaných v článku 3. 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev. Bude prispievať aj k plneniu 

ostatných špecifických cieľov programu 

opísaných v článku 3. 

 Najmenej 70 % výdavkov vyčlenených na 

tento pilier sa primárne zameria na 

prispievanie k riešeniu globálnych 

spoločenských výziev a dosahovaniu 

spoločenského vplyvu (kategória I). 

Výdavky až do výšky 30 % sa sústredia na 

podporu konkurencieschopnosti 

priemyslu a hospodárskeho vplyvu 

(kategória II). Toto rozdelenie (70 % 

kategória I, 30% kategória II) sa 

zabezpečí na rôznych úrovniach 

programovania, hodnotenia 

a monitorovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 posilňovať vplyv 

výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a 

implementácii politík Únie a podporovať 

nasadzovanie inovačných riešení v 

priemysle a spoločnosti v záujme riešenia 

globálnych výziev. Bude prispievať aj k 

plneniu ostatných špecifických cieľov 

programu opísaných v článku 3. 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 posilňovať vplyv 

výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a 

implementácii politík Únie, prispievať k 

plneniu cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev. Bude prispievať aj k plneniu 

ostatných špecifických cieľov programu 

opísaných v článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno e – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

klaster Zdravie: zlepšovanie a ochrana 

zdravia občanov v každom veku vďaka 

rozvoju inovatívnych riešení zameraných 

na prevenciu, diagnostiku, monitorovanie, 

liečbu a vyliečenie ochorení; zmierňovanie 

zdravotných rizík, ochrana obyvateľstva a 

podpora dobrého zdravia; zvyšovanie 

nákladovej efektívnosti, spravodlivosti a 

udržateľnosti verejných systémov 

zdravotnej starostlivosti a podpora a 

umožnenie účasti a samoriadenia 

pacientov. 

klaster Zdravie: zlepšovanie a ochrana 

zdravia občanov v každom veku vďaka 

rozvoju inovatívnych vhodných, 

bezpečných, prístupných a cenovo 

dostupných riešení zameraných na 

prevenciu, diagnostiku, monitorovanie, 

liečbu a vyliečenie ochorení; zmierňovanie 

zdravotných rizík, ochrana obyvateľstva a 

podpora dobrého zdravia; zvyšovanie 

nákladovej efektívnosti, spravodlivosti a 

udržateľnosti verejných systémov 

zdravotnej starostlivosti a podpora a 

umožnenie účasti a samoriadenia 

pacientov. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno b – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; spoločnosť odolná proti 

katastrofám; ochrana a bezpečnosť; 

kybernetická bezpečnosť; 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; spoločnosť odolná proti 

katastrofám; ochrana a ľudská bezpečnosť; 

predchádzanie konfliktom a budovanie 

mieru, kybernetická bezpečnosť; 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno c – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: výrobné technológie; 

digitálne technológie; progresívne 

materiály; umelá inteligencia a robotika; 

internet ďalšej generácie; vysokovýkonná 

výpočtová technika a veľké dáta; obehový 

priemysel; nízkouhlíkový a ekologický 

priemysel; vesmír; 

Oblasti intervencie: udržateľné výrobné 

technológie; digitálne technológie; 

progresívne materiály; umelá inteligencia a 

robotika; otvorený internet ďalšej 

generácie; vysokovýkonná výpočtová 

technika a veľké dáta; obehový priemysel; 

nízkouhlíkový a ekologický priemysel; 

vesmír; 
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Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno d – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

klaster Klíma, energetika a mobilita: boj 

proti zmene klímy lepším pochopením jej 

príčin, vývoja, rizík, vplyvov a súvisiacich 

príležitostí a posilnením šetrnosti 

energetiky a dopravy ku klíme a životnému 

prostrediu, zvýšením ich efektívnosti a 

konkurencieschopnosti, bezpečnosti a 

odolnosti a posilnením ich inteligentného 

charakteru. 

klaster Klíma, energetika a mobilita: boj 

proti zmene klímy lepším pochopením jej 

príčin, vývoja, rizík, vplyvov a súvisiacich 

príležitostí a posilnením šetrnosti 

energetiky a dopravy ku klíme a životnému 

prostrediu, zvýšením ich efektívnosti a 

dostupnosti, bezpečnosti a odolnosti a 

posilnením ich inteligentného charakteru. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno d – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

konkurencieschopnosť priemyslu v 

oblasti dopravy; čistá doprava a mobilita; 

inteligentná mobilita; uskladňovanie 

energie; 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

verejná dostupnosť v oblasti dopravy; 

čistá doprava a mobilita; inteligentná a 

trvalo udržateľná mobilita; uskladňovanie 

energie; 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno e – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; moria a oceány; 

potravinové systémy; systémy inovácií na 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; moria a oceány; 

potravinové systémy; systémy inovácií na 
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biologickej báze; obehové systémy; biologickej báze; obehové systémy; 

biohospodárstvo; precízne 

poľnohospodárstvo; potraviny a výživa; 

potraviny pre zdravie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno f – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

nejadrové priame akcie Spoločného 

výskumného centra: poskytovanie 

kvalitných vedeckých dôkazov v záujme 

dobrých verejných politík. Pre nové 

iniciatívy a návrhy právnych predpisov EÚ 

sú nevyhnutné transparentné, komplexné a 

vyvážené dôkazy, keďže sú potrebné na 

meranie a monitorovanie pokroku pri 

vykonávaní politík. Nezávislé vedecké 

dôkazy a technickú podporu počas celého 

politického cyklu bude pre politiky Únie 

poskytovať Spoločné výskumné centrum. 

Svoj výskum zameria na politické priority 

EÚ. 

nejadrové priame akcie Spoločného 

výskumného centra: poskytovanie 

kvalitných vedeckých dôkazov v záujme 

dobrých verejných politík. Pre nové 

iniciatívy a návrhy právnych predpisov EÚ 

sú nevyhnutné transparentné, komplexné a 

vyvážené dôkazy, keďže sú potrebné na 

meranie a monitorovanie pokroku pri 

vykonávaní politík. Nezávislé vedecké 

dôkazy a technickú podporu počas celého 

politického cyklu bude pre politiky Únie 

poskytovať Spoločné výskumné centrum. 

Svoj výskum zameria na politické priority 

EÚ vrátane predchádzania konfliktom 

a budovania mieru. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 4 – písmeno f – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: zdravie; odolnosť a 

bezpečnosť; digitalizácia a priemysel; 

klíma, energetika a mobilita; potravinové a 

prírodné zdroje; podpora fungovania 

vnútorného trhu a správy hospodárskych 

záležitostí Únie; podpora členských štátov 

pri vykonávaní právnych predpisov, ako aj 

pri rozvoji stratégií pre inteligentnú 

špecializáciu; analytické nástroje a metódy 

Oblasti intervencie: zdravie; odolnosť 

a ľudská bezpečnosť; budovanie mieru 

a predchádzanie konfliktom vrátane 

včasného varovania, digitalizácia a 

priemysel; klíma, energetika a mobilita; 

potravinové a prírodné zdroje; podpora 

fungovania vnútorného trhu a správy 

hospodárskych záležitostí Únie; podpora 

členských štátov pri vykonávaní právnych 
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pre tvorbu politiky; správa znalostí; 

transfer znalostí a technológií; podpora 

platforiem vedy na podporu politiky. 

predpisov, ako aj pri rozvoji stratégií pre 

inteligentnú špecializáciu; analytické 

nástroje a metódy pre tvorbu politiky; 

správa znalostí; transfer znalostí 

a technológií; podpora platforiem vedy na 

podporu politiky 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 3 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Európska rada pre inováciu: podpora 

prelomových inovácií s potenciálom 

rozšírenia na globálnej úrovni 

Európska rada pre inováciu: podpora 

spoločensky významných prelomových 

inovácií s potenciálom rozšírenia na 

globálnej úrovni 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 3 – odsek 1 – písmeno c – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: posilnenie 

udržateľných inovačných ekosystémov v 

celej Európe; presadzovanie rozvoja 

podnikateľských a inovačných zručností v 

perspektíve celoživotného vzdelávania a 

podpora podnikateľskej transformácie 

univerzít EÚ; prinášanie nových riešení 

globálnych sociálnych výziev na trh; 

synergie a pridaná hodnota v rámci 

programu Európsky horizont. 

Oblasti intervencie: posilnenie 

udržateľných inovačných ekosystémov v 

celej Európe aj mimo nej; presadzovanie 

rozvoja solidárnych a inovačných 

zručností v perspektíve celoživotného 

vzdelávania a podpora verejného rozmeru 

univerzít EÚ; prinášanie nových riešení 

globálnych sociálnych výziev pre 

spoločnosť; synergie a pridaná hodnota v 

rámci programu Európsky horizont. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 2 – zarážka 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– akcia zameraná na odbornú 

prípravu a mobilitu: akcia, ktorá sa 

– akcia zameraná na odbornú 

prípravu a mobilitu: akcia, ktorá sa 
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zameriava na zlepšovanie zručností, 

znalostí a kariérnych vyhliadok 

výskumných pracovníkov na základe 

mobility medzi krajinami, a prípadne 

medzi odvetviami či odbormi; 

zameriava na zlepšovanie zručností, 

znalostí a kariérnych vyhliadok 

výskumných pracovníkov na základe 

mobility medzi krajinami, a prípadne 

medzi odvetviami či odbormi pri súčasnej 

podpore spolupráce s krajinami s nízkymi 

a strednými príjmami; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 1 – písmeno a – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

dokaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej 

občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie 

globálnych výziev a plnenie výskumných a 

inovačných cieľov, zabezpečovanie 

konkurencieschopnosti EÚ a prispievanie k 

posilňovaniu európskeho výskumného a 

inovačného priestoru, ako aj k plneniu 

medzinárodných záväzkov. 

dôkaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej 

občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie 

globálnych výziev, ktoré stelesňujú ciele 

trvalo udržateľného rozvoja, a plnenie 

výskumných a inovačných cieľov, 

zabezpečovanie konkurencieschopnosti EÚ 

a prispievanie k posilňovaniu európskeho 

výskumného a inovačného priestoru, ako aj 

k plneniu medzinárodných záväzkov; 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 1 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) transparentnosť a otvorenosť 

európskeho partnerstva, pokiaľ ide o 

určenie priorít a cieľov, a zapojenie 

partnerov a zainteresovaných strán z 

rôznych odvetví, ak je to relevantné aj na 

medzinárodnej úrovni; 

c) transparentnosť a otvorenosť 

európskeho partnerstva, pokiaľ ide o 

určenie priorít a cieľov, a zapojenie 

partnerov a širokého spektra 

zainteresovaných strán z rôznych odvetví 

vrátane občianskej spoločnosti, ak je to 

relevantné aj na medzinárodnej úrovni; 
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Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 1 – písmeno d – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– určenie merateľných očakávaných 

výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci 

konkrétnych lehôt vrátane kľúčovej 

hospodárskej hodnoty pre Európu; 

– určenie merateľných očakávaných 

výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci 

konkrétnych lehôt vrátane kľúčovej 

hospodárskej hodnoty pre Európu a 

príspevku k dosiahnutiu cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 4 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ESF+ s cieľom vybaviť ľudí 

zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú 

potrebovať na pracovných miestach 

budúcnosti, mohol prostredníctvom 

národných alebo regionálnych programov 

zabezpečiť, aby sa stali bežnými inovačné 

učebné osnovy podporované programom, a 

prispieť k ich rozšíreniu; 

a) ESF+ s cieľom vybaviť ľudí 

vedomosťami, zručnosťami a 

kompetenciami, ktoré budú potrebovať pre 

budúcnosť, mohol prostredníctvom 

národných alebo regionálnych programov 

zabezpečiť, aby sa stali bežnými inovačné 

učebné osnovy podporované programom, a 

prispieť k ich rozšíreniu; 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 6 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa v plánoch strategického 

výskumu a inovácií programu 

identifikovali a stanovili výskumné a 

inovačné potreby súvisiace s aspektmi 

digitálnych technológií; patria sem výskum 

a inovácie v oblasti vysokovýkonnej 

výpočtovej techniky, umelej inteligencie, 

kybernetickej bezpečnosti, ktoré 

kombinujú digitálne technológie s inými 

b) sa v plánoch strategického 

výskumu a inovácií programu 

identifikovali a stanovili výskumné a 

inovačné potreby súvisiace s aspektmi 

digitálnych technológií; patria sem výskum 

a inovácie v oblasti otvoreného internetu, 

vysokovýkonnej výpočtovej techniky, 

umelej inteligencie, kybernetickej 

bezpečnosti, ktoré kombinujú digitálne 
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podpornými technológiami a 

netechnologickými inováciami; podpora 

rozšírenia spoločností zavádzajúcich 

prelomové inovácie (z ktorých mnohé budú 

kombinovať digitálne a fyzické 

technológie); integrácia digitálnych 

technológií v celom pilieri Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť priemyslu a 

podpora infraštruktúr digitálneho výskumu; 

technológie s inými podpornými 

technológiami a netechnologickými 

inováciami; podpora rozšírenia spoločností 

zavádzajúcich spoločensky významné 

inovácie (z ktorých mnohé budú 

kombinovať digitálne a fyzické 

technológie); integrácia digitálnych 

technológií v celom pilieri Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť priemyslu a 

podpora infraštruktúr digitálneho výskumu; 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

11. Synergie s nástrojom susedstva, 

rozvoja a medzinárodnej spolupráce 

(vonkajší nástroj) zabezpečia, aby sa 

výskumné a inovačné činnosti programu za 

účasti tretích krajín a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce na základe 

spoločného vymedzenia potrieb a oblastí 

intervencie spoločne určených počas 

procesu plánovania strategického výskumu 

a inovácií programu usilovali o dosiahnutie 

súladu a súdržnosti s paralelnými líniami 

akcií zameraných na prijatie riešení na trhu 

a budovanie kapacít v rámci vonkajšieho 

nástroja. 

11. Synergie s nástrojom susedstva, 

rozvoja a medzinárodnej spolupráce 

(vonkajší nástroj) zabezpečia, aby sa 

výskumné a inovačné činnosti programu za 

účasti tretích krajín a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce na základe 

spoločného vymedzenia potrieb 

prostredníctvom konzultácie so širokým 

radom zainteresovaných strán v 

partnerských krajinách a oblastí 

intervencie spoločne určených počas 

procesu plánovania strategického výskumu 

a inovácií programu usilovali o dosiahnutie 

súladu a súdržnosti s paralelnými líniami 

akcií zameraných na prijatie riešení na trhu 

a budovanie kapacít v rámci vonkajšieho 

nástroja, ktoré sú v plnom súlade s 

globálnymi cieľmi Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj. Takéto synergie 

uľahčia plnenie článku 66 ods. 2 dohody 

TRIPS WTO1a, v ktorom sa uvádza 

záväzok rozvinutých krajín stimulovať 

svojim podnikom alebo inštitúciám s 

cieľom podporovať a povzbudzovať 

prevod technológií do najmenej 

rozvinutých členských krajín. 

 _________________ 

 1a Dohoda TRIPS: Dohoda o obchodných 

aspektoch práv duševného vlastníctva 
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(TRIPS), v článku 66 ods. 2 dohody 

TRIPS sa stanovuje, že rozvinuté členské 

krajiny budú stimulovať podniky a 

inštitúcie na svojom území s cieľom 

podporovať a povzbudzovať prevod 

technológií do najmenej rozvinutých 

členských krajín, a tak týmto krajinám 

umožniť vytvorenie zdravej a rozvoja 

schopnej technologickej základne. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Príloha V – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení politických priorít EÚ 

prostredníctvom výskumu a inovácií, v 

prínosoch a vplyve, ktoré bude mať plnenie 

výskumných a inovačných misií, a v 

posilnení šírenia inovácií v spoločnosti. 

Pokrok pri dosahovaní tohto vplyvu sa 

bude monitorovať prostredníctvom 

zástupných ukazovateľov stanovených 

podľa týchto štyroch kľúčových dráh 

vplyvu. 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení globálnych výziev 

vymedzených v cieľoch trvalo 

udržateľného rozvoja, ako aj politických 

priorít EÚ prostredníctvom výskumu a 

inovácií, v prínosoch a vplyve, ktoré bude 

mať plnenie výskumných a inovačných 

misií, a v posilnení šírenia inovácií 

v spoločnosti a spravodlivého prístupu 

k nim, čo napokon prispeje k blahobytu 

ľudí. 

 Pokrok pri dosahovaní tohto vplyvu sa 

bude monitorovať prostredníctvom 

zástupných ukazovateľov stanovených 

podľa týchto štyroch kľúčových dráh 

vplyvu. Vybrané ukazovatele sa v 

maximálnej možnej miere zosúladia s 

ukazovateľmi cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 2 – stĺpec 1 – riadok 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riešenie politických priorít EÚ 

prostredníctvom výskumu a inovácií 

Riešenie politických priorít EÚ, najmä 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja, 
prostredníctvom výskumu a inovácií 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 2 – stĺpec 1 – riadok 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dosahovanie prínosov a vplyvu 

prostredníctvom výskumných a inovačných 

misií 

Dosahovanie spoločenských prínosov a 

vplyvu prostredníctvom výskumných a 

inovačných misií 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 2 – stĺpec 2 – riadok 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výstupy – počet a podiel výstupov 

zameraných na riešenie konkrétnych 

politických priorít EÚ 

Výstupy – počet a podiel výstupov 

zameraných na riešenie konkrétnych 

politických priorít EÚ, najmä cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 2 – stĺpec 3 – riadok 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riešenia – počet a podiel inovácií a 

vedeckých výsledkov, ktoré riešia 

konkrétne politické priority EÚ 

Riešenia – počet a podiel inovácií a 

vedeckých výsledkov, ktoré riešia 

konkrétne politické priority EÚ, najmä 

ciele trvalo udržateľného rozvoja 
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Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Príloha V – tabuľka 2 – stĺpec 4 – riadok 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prínosy – Celkové odhadované účinky 

využívania výsledkov financovaných z RP 

na konkrétne politické priority EÚ vrátane 

prínosu k cyklu tvorby politík a právnych 

predpisov 

Celkové odhadované účinky využívania 

výsledkov financovaných z RP na 

konkrétne politické priority EÚ, najmä 

ciele trvalo udržateľného rozvoja, vrátane 

prínosu k cyklu tvorby politík a právnych 

predpisov 
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STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Horizont Európa – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nils Torvalds 

 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca víta návrh nového rámcového programu pre výskum a inovácie Európsky 

horizont, ktorý predkladá Európska komisia. Súčasný program Horizont 2020 ukázal, že 

zdroje v oblasti výskumu a inovácií predstavujú pridanú hodnotu a sú prínosom pre jeho 

účastníkov v celej spoločnosti. 

 

Komisia navrhuje navýšenie zdrojov pre výskum a inovácie v porovnaní so súčasným 

rámcovým programom. Spravodajca toto navýšenie pozitívne hodnotí najmä preto, že každé 

jedno euro investované do rámcového programu môže podľa odhadov Komisie v priebehu 25 

rokov vygenerovať 11 EUR. Keďže Komisia tiež vypočítala, že program Horizont 2020 by 

potreboval viac ako 160 miliárd EUR na financovanie všetkých vynikajúcich návrhov, 

spravodajca sa domnieva, že rozpočet by mal byť ešte ambicióznejší. 

 

Preto navrhuje zvýšiť rozpočet na 120 miliárd EUR (v cenách z roku 2018) na podporu 

potenciálu v oblasti výskumu a inovácií v Európe. Európsky parlament v minulosti vo svojich 

uzneseniach o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 zo 14. marca 2018 a z 30. 

mája 2018 požadoval značné zvýšenie pre program Európsky horizont na úroveň minimálne 

120 miliárd EUR (v cenách z roku 2018). 

 

Cieľ investovať do roku 2020 do výskumu a vývoja 3 % HDP EÚ, ktorý stanovili členské 

štáty a vedúci predstavitelia štátov alebo vlád, je dôležitý z hľadiska konkurencieschopnosti 

tohto kontinentu. Pri jeho dosahovaní zohráva dôležitú úlohu rámcový program. Európsky 

horizont však nie je a nemôže byť jediným nástrojom na jeho dosiahnutie. Kľúčom k jeho 

dosiahnutiu je spojenie činností na podporu výskumu a vývoja na úrovni Únie so zdrojmi na 

vnútroštátnej úrovni, pričom sa dôraz kladie na komplementárnosť a koordináciu na úrovni 

EÚ a činnosti na vnútroštátnej úrovni. 
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Spravodajca však podporuje širšiu perspektívu týkajúcu sa inovácií v rámcovom programe 

kladúc silný dôraz na návrh o inováciách, ktorý by mal poskytovať primeranú podporu 

všetkým druhom príjemcov, ktorí sa usilujú o rozvoj a realizáciu svojho inovačného 

potenciálu. Keďže v rámci programu Európsky horizont bolo vyčleňovanie rozpočtových 

prostriedkov pre malé a stredné podniky prerušené, chce zabezpečiť ďalšie možnosti prístupu 

k relevantným zdrojom financovania pre inovačné MSP. 

V neposlednom rade sa stanovisko usiluje aj zosúladiť vnútornú flexibilitu v rámci programu 

Európsky horizont s navrhovanou flexibilitou vo výške 15 % uplatniteľnou na všetky 

programy počas celého trvania nasledujúceho VFR. So zreteľom na to, aby bolo možné 

zvýšiť príslušné sumy o 15 % podľa článku 9 ods. 2 nariadenia, sa stanovisko snaží 

zabezpečiť Komisii možnosť navrhnúť zvýšenie až o 15 % každej príslušnej sumy počas 

celého trvania viacročného finančného rámca v návrhu ročných rozpočtov, pričom sa zároveň 

vylúči pokles o viac ako 5 %. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na riešenie globálnych výziev a 

presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporila všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií, posilnila 

uvádzanie inovačných riešení na trh a aby 

(2)  Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

excelentnosť vo výskume, základný 

výskum a tvorbu a šírenie kvalitných 

poznatkov a technológií, posilnila účinok 

výskumu a inovácie pri vývoji, podpore a 

vykonávaní politík Únie, podporila 

zavádzanie inovačných riešení v priemysle 

a spoločnosti na riešenie globálnych 

výziev, akou je napr. dosiahnutie trvalo 

udržateľného rozvoja, a presadzovala 

konkurencieschopnosť priemyslu, 
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optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

podporila všetky formy inovácií vrátane 

prelomových inovácií, posilnila uvádzanie 

inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Program bude prispievať k 

dosiahnutiu celkového cieľa 3 % HDP 

Únie, ktoré sa investujú do výskumu a 

vývoja v súlade s hlavným cieľom 

stratégie EÚ 2020. Dosiahnutie tohto 

cieľa si bude vyžadovať, aby členské štáty 

zahrnuli program do svojich vlastných 

investičných opatrení v oblasti výskumu, 

vývoja a inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V rámci piliera Otvorené inovácie 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania zameranú na realizáciu 

a urýchlenie prelomových inovácií 

v záujme rýchleho rastu trhu. Mal by 

prilákať inovatívne spoločnosti 

s potenciálom rastu na medzinárodnej aj 

únijnej úrovni a poskytovať rýchle 

a flexibilné granty vrátane možností 

spoločných investícií so súkromnými 

investormi. V záujme naplnenia týchto 

cieľov by mala byť založená Európska rada 

pre inováciu EIC. Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný 

a technologický inštitút EIT a európske 

inovačné ekosystémy vo všeobecnosti, a to 

(19) V rámci piliera Otvorené inovácie 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania zameranú na realizáciu 

a urýchlenie prelomových inovácií 

v záujme rýchleho rastu trhu, ako aj na 

podporu prírastkových inovácií. Mal by 

prilákať inovatívne spoločnosti 

s potenciálom rastu na medzinárodnej aj 

úniovej úrovni a poskytovať rýchle 

a flexibilné granty vrátane možností 

spoločných investícií so súkromnými 

investormi. V záujme naplnenia týchto 

cieľov by mala byť založená Európska rada 

pre inováciu EIC. Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný 

a technologický inštitút EIT a európske 
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najmä spolufinancujúcimi partnerstvami 

s aktérmi, ktorí podporujú inovácie na 

celoštátnej a regionálnej úrovni. 

inovačné ekosystémy vo všeobecnosti, a to 

najmä spolufinancujúcimi partnerstvami 

s aktérmi, ktorí podporujú inovácie na 

celoštátnej a regionálnej úrovni. 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je presadiť širší pohľad na inovácie v rámcovom 

programe, ktorý by mal poskytovať primeranú podporu všetkým druhom príjemcov, ktorí sa 

usilujú o rozvoj a realizáciu svojho inovačného potenciálu. Keďže v rámci programu 

Európsky horizont bolo vyčleňovanie rozpočtových prostriedkov pre malé a stredné podniky 

prerušené, cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby bol prístup k relevantným 

zdrojom financovania pre inovačné MSP možný aj naďalej. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Ciele politiky tohto programu sa 

budú riešiť aj finančnými nástrojmi a 

rozpočtovými zárukami v rámci aspektov 

politiky fondu InvestEU. Finančná podpora 

by sa mala primerane použiť na riešenie 

zlyhaní trhu alebo prípadov 

suboptimálnych investícií a opatrenia by 

nemali viesť k duplicite alebo vytláčaniu 

súkromných investícií či narušovaniu 

hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 

Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú 

hodnotu. 

(20) Ciele politiky tohto programu sa 

budú riešiť aj finančnými nástrojmi a 

rozpočtovými zárukami v rámci aspektov 

politiky fondu InvestEU. Finančná podpora 

by sa mala primerane použiť na riešenie 

zlyhaní trhu alebo prípadov 

suboptimálnych investícií a opatrenia by 

nemali viesť k duplicite alebo vytláčaniu 

súkromných investícií či narušovaniu 

hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 

Opatrenia by mali mať jasnú európsku 

pridanú hodnotu a byť založené na zásade 

excelentnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 
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mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer a uplatňovanie hľadiska 

rodovej rovnosti by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Tento program odráža dôležitosť 

riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 

a ciele Organizácie Spojených národov 

v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 

tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 

klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa 

ktorého sa má 25 % rozpočtových 

výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov 

v oblasti klímy. 

(41) Tento program odráža dôležitosť 

riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 

a ciele Organizácie Spojených národov 

v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 

tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 

klímy a k rýchlemu splneniu celkového 

cieľa, podľa ktorého sa má 30 % 

rozpočtových výdavkov EÚ použiť na 

podporu cieľov v oblasti klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský 

a hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií na posilnenie vedeckej 

a technologickej základne Únie a podporu 

jej konkurencieschopnosti aj v oblasti 

priemyslu, napĺňať strategické priority 

Únie a prispievať k riešeniu globálnych 

výziev vrátane cieľov udržateľného 

rozvoja. 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský 

a hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií na posilnenie vedeckej 

a technologickej základne Únie a podporu 

jej konkurencieschopnosti aj v oblasti 

priemyslu, napĺňať strategické priority 

Únie a prispievať k riešeniu globálnych 

výziev vrátane cieľov udržateľného 

rozvoja, ako aj prispieť k celkovému 

cieľu, aby sa 3 % celkového HDP Únie 

investovali do výskumu a vývoja v súlade s 

celkovým cieľom stratégie EÚ2020. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 94 100 000 000 EUR v bežných 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) okrem sumy pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na roky 2021 – 2027 

je 120 000 000 000 EUR v cenách z roku 

2018 (135 248 000 000 EUR v bežných 

cenách) pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) okrem sumy pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

Odôvodnenie 

V súlade s uzneseniami EP o budúcom VFR zo 14. marca a z 30. mája sa navrhuje zmena 

finančného krytia na základe predbežného technického rozdelenia pre jednotlivé programy, 

ktoré by mohlo byť predmetom ďalších úprav, a to pri súčasnom rešpektovaní celkovej pozície 

EP, ako sa uvádza v spomínaných uzneseniach, a zachovaní celkovej úrovne 1,3 % HND EÚ-

27. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) 25 800 000 000 EUR pre I. pilier 

Otvorená veda na obdobie 2021 – 2027, 

z toho 

a) 27,418 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre I. pilier Otvorená 

veda na obdobie 2021 – 2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) 16 600 000 000 EUR pre Európsku (1) 17,641 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre Európsku radu pre 
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radu pre výskum; výskum; 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 6 800 000 000 EUR pre program 

Marie Curie-Skłodowskej; 

(2) 7,226 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre program Marie 

Curie-Skłodowskej; 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) 2 400 000 000 EUR pre 

infraštruktúru výskumu; 

(3) 2,551 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre infraštruktúru 

výskumu; 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) 52 700 000 000 EUR pre II. pilier 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

b) 56,004 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre II. pilier Globálne 

výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu 

na obdobie 2021 – 2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) 7 700 000 000 EUR na klaster (1) 8,183 % sumy uvedenej v prvej 
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Zdravie; časti vety odseku 1 pre klaster Zdravie; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 2 800 000 000 EUR pre klaster 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť; 

(2) 2,976 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre klaster Inkluzívna 

a bezpečná spoločnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) 15 000 000 000 EUR pre klaster 

Digitalizácia a priemysel; 

(3) 15,940 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre klaster Digitalizácia 

a priemysel; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) 15 000 000 000 EUR na klaster 

Klíma, energetika a mobilita; 

(4) 15,940 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre klaster Klíma, 

energetika a mobilita; 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) 10 000 000 000 EUR pre klaster 

Potravinové a prírodné zdroje; 

(5) 10,627 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre klaster Potravinové 
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a prírodné zdroje; 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) 2 200 000 000 EUR na nejadrové 

priame opatrenia Spoločného výskumného 

centra JRC; 

(6) 2,338 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 na nejadrové priame 

opatrenia Spoločného výskumného centra 

JRC; 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) 13 500 000 000 EUR pre III. pilier 

Otvorené inovácie na obdobie 2021 – 

2027, z toho 

c) 14,346 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre III. pilier Otvorená 

veda na obdobie 2021 – 2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) 10 500 000 000 EUR pre Európsku 

radu pre inováciu vrátane najviac 

500 000 000 EUR pre európske inovačné 

ekosystémy; 

(1) 11,158 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre Európsku radu pre 

inovácie vrátane najviac 0,531 % sumy 

uvedenej v prvej časti vety odseku 1 pre 

európske inovačné ekosystémy; 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – bod 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 3 000 000 000 EUR pre Európsky 

inovačný a technologický inštitút EIT; 

(2) 3,188 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre Európsky inovačný 

a technologický inštitút EIT; 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) 2 100 000 000 EUR pre časť 

Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru na obdobie 2021 – 2027, z toho 

d) 2,232 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 pre časť Posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru na 

obdobie 2021 – 2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) 1 700 000 000 EUR  na zdieľanie 

excelentnosti; 

(1) 1,807 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 na zdieľanie 

excelentnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 400 000 000 EUR na reformu 

a posilnenie európskeho systému výskumu 

a inovácií. 

(2) 0,425 % sumy uvedenej v prvej 

časti vety odseku 1 na reformu a posilnenie 

európskeho systému výskumu a inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia sa môže v rámci 

každoročného rozpočtového postupu 

odchýliť od súm uvedených v odseku 2 

najviac o 10 % s cieľom reagovať na 

nepredvídané situácie alebo nový vývoj a 

potreby. Takáto odchýlka nie je povolená 

pri sumách uvedených v odseku 2 písm. b) 

bode 6 tohto článku a pri celkovej sume 

stanovenej pre časť Posilnenie Európskeho 

výskumného priestoru uvedenú v odseku 2 

tohto článku. 

3. Komisia môže v rámci 

každoročného rozpočtového postupu 

navrhnúť zvýšenie súm uvedených 

v odseku 2 najviac o 15 % alebo ich 

zníženie najviac o 5 % s cieľom reagovať 

na nepredvídané situácie alebo nový vývoj 

a potreby. Zníženie sumy uvedenej 

v odseku 2 písm. a) sa nepovoľuje. 

Zníženie ani zvýšenie pri sumách 

uvedených v odseku 2 písm. b) bode 6 a pri 

celkovej sume stanovenej pre časť 

Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru uvedenej v odseku 2 sa 

nepovoľuje. 

Odôvodnenie 

Pozmeňovací návrh sa usiluje o zosúladenie vnútornej flexibility v rámci programu Európsky 

horizont s navrhovanou flexibilitou vo výške 15 % uplatniteľnou na všetky programy počas 

celého trvania nasledujúceho VFR, ako je uvedené v bode 16 Medziinštitucionálnej dohody. 

So zreteľom na to, aby sa umožnilo prípadné 15 % zvýšenie príslušných súm podľa článku 9 

ods. 2 nariadenia, pozmeňujúci návrh sa snaží poskytnúť Komisii možnosť zvýšiť jednotlivé 

príslušné sumy počas celého trvania viacročného finančného rámca v jeho ročných návrhoch 

rozpočtu až o 15 %. Zníženie by nemalo byť väčšie ako 5 %. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Keď sú k dispozícii dostatočné 

informácie, finančný príspevok tretích 

krajín k programu a finančný príspevok, 

ktorý sa od tretích krajín očakáva, sa 

oznámi obom zložkám rozpočtového 

orgánu ako súčasť každoročného a/alebo 

priebežného podávania správ o programe. 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Vrátené sumy predstavujú príjem 

prevedený v prospech mechanizmu v 

zmysle článku 21 ods. 4 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. Po skončení 

grantov, ktorých riziko priamo alebo 

nepriamo kryje mechanizmus, Komisia 

vymôže všetky dlžné sumy a vráti ich do 

rozpočtu Únie podľa rozhodnutí 

legislatívneho orgánu. 

6. Vrátené sumy predstavujú príjem 

prevedený v prospech mechanizmu v 

zmysle článku 21 ods. 4 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. Po skončení 

grantov, ktorých riziko priamo alebo 

nepriamo kryje mechanizmus, Komisia 

vymôže všetky dlžné sumy a vráti ich do 

rozpočtu Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako budú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však štyri roky po 

začatí jeho implementácie. Hodnotenie 

musí obsahovať posúdenie dlhodobého 

vplyvu predchádzajúcich rámcových 

programov a je základom pre prípadnú 

úpravu implementácie programu. 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však tri roky po začatí 

implementácie programu. Hodnotenie 

musí obsahovať posúdenie dlhodobého 

vplyvu predchádzajúcich rámcových 

programov a je základom pre prípadnú 

úpravu implementácie programu. 

Odôvodnenie 

Cieľom tejto zmeny je dosiahnuť rovnováhu medzi časom potrebným na zhromaždenie 

dostatočných informácií nevyhnutných na riadne priebežné hodnotenie a časom, ktorý je 

primeraný na to, aby sa program mohol implementovať a aby sa zvýšila jeho efektívnosť. 
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19.11.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Martina Dlabajová 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Maximalizácia vplyvu budúceho výskumu a inovácií v Európskej únii (EÚ) má zásadný 

význam v rýchlo sa globalizujúcom svete.  

V porovnaní s inými veľkými hospodárstvami Európa nevykazuje dostatočný rast, čo si 

vyžaduje opatrenia zo strany EÚ a jej členských štátov. 

 

Skupina na vysokej úrovni pre výskum v EÚ to zhrnula takto „Výzvy pre Európu a jej 

ambície sú jednoznačné: zintenzívniť investície do znalostného kapitálu a premeniť vysoký 

objem a kvalitu výsledkov vedy a výskumu rýchlejšie a hlbšie na inovácie, ktoré vytvárajú 

hodnotu pre hospodárstvo a spoločnosť.“1 

 

Výskum a inovácie sú základom pre udržateľný rast a pracovné miesta v Európe a pomáhajú 

nájsť riešenia pre súčasné a nepredvídané globálne problémy.   

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje návrh Komisie, program 

Horizont Európa, v ktorom sa na obdobie rokov 2021 – 2027 navrhuje prístup, ktorý môže vo 

veľkej miere prispieť k riešeniu týchto výziev prostredníctvom základného zamerania na 

excelentnosť, nadnárodnú hospodársku súťaž a spoluprácu. 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta skutočnosť, že navrhovaný rámcový 

program má za cieľ ešte väčší vplyv ako súčasný rámcový program, ktorý už poskytol 

jedinečnú európsku pridanú hodnotu pri podpore hospodárskej súťaže a spolupráce v rámci 

celého kontinentu v záujme najlepšej vedy a inovácií. V záujme zjednodušenia spravodajkyňa 

výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že zlúčením dvoch súčasných právnych aktov 

                                                 
1 Skupina na vysokej úrovni pre programy EÚ v oblasti výskumu a inovácií, 2017. 
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(rámcový program a pravidlá účasti a šírenia) do jedného právneho aktu, ktorým sa zabezpečí 

jednotný súbor pravidiel účasti a šírenia, sa zvýšilo využívanie možností zjednodušeného 

vykazovania nákladov a vzájomného využívania auditov atď. 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by rada zdôraznila aj význam väčšieho 

zamerania sa na vplyv a otvorenosť, teda prístup, v rámci ktorého sa uprednostňujú investície, 

ktoré majú hmatateľné prínosy a vysoký vplyv na spoločnosť a strategický prístup 

k partnerstvám.  Ďalej je potrebné zvyšovať synergie medzi programami výskumu a inovácií 

a inými programami EÚ, pokračovať v úsilí o zjednodušenie pravidiel a postupov a lepšie 

komunikovať výsledky výskumu a inovácií občanom EÚ.   

 

Po zohľadnení výsledkov priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 považuje 

spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súčasný návrh Komisie za krok správnym 

smerom, aby sa zabezpečila flexibilita a efektívnosť a znížilo administratívne zaťaženie na 

minimum.   

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je však veľmi znepokojená najnovšími 

výsledkami vyšetrovania, ktoré vykonal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 

podľa ktorého sa podvodníci čoraz častejšie snažia spreneveriť finančné prostriedky určené na 

výskum1. Medzi najviac postihnuté potenciálnymi podvodmi patria priority v oblasti výskumu 

a technického rozvoja.  

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje pretrvávajúci význam hĺbkovej 

analýzy prístupov, postupov a nástrojov, ktoré sú k dispozícii v boji proti podvodom.   

 

Navrhované zmeny majú za cieľ spresniť finančné aspekty, najmä systém včasného 

odhaľovania rizika a vylúčenia. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:  

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) podľa 

povahy zapojených výskumných a 

(8) Pri tomto programe by sa mal 

zachovať vyvážený a jasný prístup medzi 

financovaním zdola nahor (na základe 

aktivity bádateľov alebo inovátorov) a 

zhora nadol (na základe strategicky 

určených priorít) podľa povahy zapojených 

                                                 
1 Správa úradu OLAF za rok 2017. 
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inovačných komunít, ako aj podľa druhov 

a účelu vykonávaných činností a 

vyžadovaných účinkov. Od kombinácie 

týchto faktorov by mal závisieť výber 

prístupu v prípade jednotlivých častí 

programu, ktoré všetky prispievajú k 

všetkým všeobecným a špecifickým 

cieľom programu. 

výskumných a inovačných komunít, ako aj 

podľa druhov a účelu vykonávaných 

činností a vyžadovaných účinkov. Od 

kombinácie týchto faktorov by mal 

závisieť výber prístupu v prípade 

jednotlivých častí programu, ktoré všetky 

prispievajú k všetkým všeobecným a 

špecifickým cieľom programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí ambicióznejšie 

investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv,  

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácií v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a pokračovať v 

zjednodušení na základe skúseností s 

implementáciou programu Horizont 2020. 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. V hodnotení sa 

uvádza, že predchádzajúci program bol 

zjavne nedostatočne financovaný 

vzhľadom na počet predložených 

návrhov, ktoré prekročili striktne 

stanovený prah kvality, a odhaduje sa, že 

žiadatelia vynaložili na prípravu návrhov 

643 miliónov EUR. Predložené 

odporúčania zahŕňajú: ambicióznejšie 

investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv, 
podporovať prelomové inovácie; 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácií v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, posilniť 
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medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a pokračovať 

v zjednodušení na základe skúseností 

s implementáciou programu Horizont 

2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Európsky 

horizont. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Európsky horizont. 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním, 

zjednodušovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Horizont 

Európa. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Horizont Európa. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rodovej rovnosti 

v oblasti výskumu a inovácií. Rodový 

rozmer by mal byť primerane začlenený do 

obsahovej náplne výskumu a inovácií a 

zohľadnený vo všetkých štádiách 

výskumného cyklu. 



 

PE625.305v02-00 198/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

Odôvodnenie 

Rod sa neobmedzuje len na ženy a mužov. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Činnosti v rámci programu 

Európsky horizont sa vykonávajú najmä 

prostredníctvom výziev na predkladanie 

návrhov, z ktorých niektoré sa organizujú 

ako súčasť misií a európskych partnerstiev. 

7. Činnosti v rámci programu 

Horizont Európa sa vykonávajú najmä 

prostredníctvom transparentných výziev 

na predkladanie návrhov, z ktorých 

niektoré sa organizujú ako súčasť misií a 

európskych partnerstiev. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 

implementáciu programu vrátane všetkých 

administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. 

Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať 

výdavky na štúdie, stretnutia expertov, 

informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov programu, ako aj výdavky 

spojené so sieťami informačných 

technológií zameranými na spracovanie a 

výmenu informácií vrátane nástrojov 

informačných technológií na úrovni 

inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a 

administratívnu pomoc potrebnú v 

súvislosti s riadením programu. 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 

implementáciu programu vrátane všetkých 

administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. 

Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať 

výdavky na štúdie, stretnutia expertov, 

informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa 

priamo týkajú cieľov programu, ako aj 

výdavky spojené so sieťami informačných 

technológií zameranými na spracovanie a 

výmenu informácií vrátane nástrojov 

informačných technológií na úrovni 

inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a 

administratívnu pomoc potrebnú v 

súvislosti s riadením programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 
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Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia vytvorí nástroj, ktorým sa 

v reálnom čase zverejní vykonávanie 

programu vrátane údajov o účastníkoch, 

sumách financovania, výsledkoch a prijatí 

na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Digitalizácia je hlavnou hnacou 

silou. Keďže sa naďalej rýchlo šíri 

všetkými odvetviami, pre silu nášho 

hospodárstva a udržateľnosť našej 

spoločnosti sa stávajú zásadné investície 

do prioritných oblastí od umelej 

inteligencie po internet novej generácie, 

vysokovýkonnú výpočtovú techniku, 

fotoniku a nanoelektroniku. Investície do 

IKT, ich výroba a využívanie výrazne 

prispievajú k hospodárskemu rastu EÚ, 

ktorý sa len v období 2001 až 2011 zvýšil o 

30 %. Kľúčové podporné technológie sú 

základom zlúčenia digitálnych a fyzických 

svetov a ústredným prvkom tejto novej 

globálnej vlny inovácií. Investovanie do 

rozvoja, demonštrácie a zavádzania 

kľúčových podporných technológií a 

zaistenie bezpečných, udržateľných a 

dostupných dodávok surovín a 

progresívnych materiálov zabezpečí 

strategickú autonómiu EÚ a pomôže jej 

priemyslu výrazne znížiť emisnú a 

environmentálnu stopu. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Musí byť zaručená ochrana 

oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 198 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách sa overí len 

finančná spôsobilosť koordinátora, a to iba 

ak sa na akciu zo zdrojov Únie požadujú 

finančné prostriedky v hodnote 500 000 

EUR alebo viac. 

1. Odchylne od článku 198 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách sa overí len 

finančná spôsobilosť koordinátora, a to iba 

ak sa na akciu zo zdrojov Únie požadujú 

finančné prostriedky v hodnote 250 000 

EUR alebo viac. 

Odôvodnenie 

Záruka pre výskum chráni rozpočet EÚ pred zlyhaním účastníkov. V prípade grantu pre 

viacerých príjemcov však koordinátor spravuje finančné prostriedky aj pre ostatných 

partnerov. Je odôvodnené, aby sa jeho kapacita overila. Prah 500 000 EUR navrhnutý 

Komisiou je však vysoký, najmä ak rizikovejší typ príjemcu súhlasí s úlohou koordinátora. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prípade nedostatočnej finančnej 

spôsobilosti Komisia alebo financujúci 

orgán môžu podmieniť účasť žiadateľa 

poskytnutím vyhlásenia o spoločnej a 

nerozdielnej zodpovednosti zo strany 

pridruženého subjektu. 

4. V prípade nedostatočnej finančnej 

spôsobilosti konštatovanej na základe 

analýzy akýchkoľvek informácií alebo 

podporných dokumentov uvedených v 

článku 196 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách Komisia alebo financujúci 

orgán môžu podmieniť účasť žiadateľa 

poskytnutím vyhlásenia o spoločnej a 

nerozdielnej zodpovednosti zo strany 

pridruženého subjektu. 
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Odôvodnenie 

Posúdenie „nedostatočnej finančnej spôsobilosti“ by malo vychádzať z informácií, ktoré sa 

požadujú podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Odchylne od článku 203 ods. 4 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

osvedčenia o finančných výkazoch 

povinné pri platbe konečného zostatku, ak 

suma vykázaná ako skutočné náklady a 

jednotkové náklady vypočítané v súlade s 

bežnými postupmi nákladového 

účtovníctva sú v hodnote 325 000 EUR 

alebo viac. 

4. Odchylne od článku 203 ods. 4 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

osvedčenia o finančných výkazoch vydané 

schváleným externým audítorom alebo, v 

prípade verejnoprávnych subjektov, 

spôsobilým a nezávislým štátnym 

úradníkom povinné, len ak  celková suma 

priebežných platieb a platieb zostatku 

účastníkovi dosiahne 325 000 EUR alebo 

viac. 

Odôvodnenie 

To, že osvedčenia o finančných výkazoch sa vydávajú až na konci projektu, nie je prospešné a 

môže oslabiť systém kontroly. Cieľ zjednodušenia je v tomto článku aj tak dosiahnutý 

prostredníctvom stanovenia prahovej hodnoty. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 42 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Kombinované financovanie EIC sa 

implementuje v súlade s článkom 43. 

Podporu na základe kombinovaného 

financovania EIC možno udeliť, kým akciu 

možno financovať ako operáciu 

kombinovaného financovania alebo ako 

operáciu financovania a investovania plne 

krytú zárukou EÚ v rámci programu 

InvestEU. Odchylne od článku 209 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sa v 

čase udelenia kombinovaného 

financovania EIC neuplatňujú podmienky 

2. Kombinované financovanie EIC sa 

implementuje v súlade s článkom 43. 

Podporu na základe kombinovaného 

financovania EIC možno udeliť, kým akciu 

možno financovať ako operáciu 

kombinovaného financovania alebo ako 

operáciu financovania a investovania plne 

krytú zárukou EÚ v rámci programu 

InvestEU. 
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stanovené v odseku 2, a najmä v 

písmenách a) a d). 

Odôvodnenie 

Zdá sa, že výnimky, ktoré navrhuje Komisia, znamenajú, že Únia bude podporovať konečných 

príjemcov, ktorí sa nepovažujú za ekonomicky životaschopných. Okrem toho sú pákový efekt 

a multiplikačné účinky základnými prvkami finančných nástrojov. Napokon je nejasné aj 

znenie výnimiek: znamená to, že výnimka by sa vzťahovala len na písm. a) a d) alebo najmä 

na písmená a) a d)? 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť externí experti vyberaní bez 

výzvy na vyjadrenie záujmu, ak je to 

odôvodnené a výber sa uskutočňuje 

transparentne. 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť  preukázateľne nezávislí externí 

experti vyberaní bez výzvy na vyjadrenie 

záujmu, ak sa to považuje za vhodné a je 

to náležite odôvodnené a ak sa výber 

uskutočňuje transparentne. 

Odôvodnenie 

Znenie článku 44 ods. 1 navrhnuté Komisiou je vágne a chýba v ňom neexistencia konfliktu 

záujmov. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia alebo príslušný financujúci 

subjekt zabezpečí, aby expert, ktorý čelí 

konfliktu záujmov súvisiacemu so 

záležitosťou, ku ktorej má tento expert 

poskytnúť svoje stanovisko, v súvislosti s 

touto osobitnou záležitosťou nevykonával 

hodnotenia a neposkytoval poradenstvo 

alebo pomoc. 
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Odôvodnenie 

Znenie článku 44 ods. 1 navrhnuté Komisiou je vágne a chýba v ňom neexistencia konfliktu 

záujmov. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V súlade s článkom 237 ods. 2 a 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

externí experti odmeňovaní na základe 

štandardných podmienok. V odôvodnených 

prípadoch možno priznať primeranú výšku 

odmeny nad rámec štandardných 

podmienok založených na trhových 

štandardoch, a to najmä pokiaľ ide o 

špecifických expertov s vysokou úrovňou 

odborných znalostí. 

2. V súlade s článkom 237 ods. 2 a 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

externí experti odmeňovaní na základe 

štandardných podmienok. V náležite 

odôvodnených prípadoch možno priznať 

primeranú výšku odmeny nad rámec 

štandardných podmienok založených na 

trhových štandardoch, a to najmä pokiaľ 

ide o špecifických expertov s vysokou 

úrovňou odborných znalostí. 

Odôvodnenie 

Je pochopiteľné, že v prípade niektorých veľmi špecifických spôsobilostí môže byť potrebné, 

aby Komisia zaplatila za expertov viac. Malo by to však byť aspoň náležite odôvodnené. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Táto výnimka sa vzťahuje len na 

expertov, ktorí neboli vybraní na základe 

výzvy na vyjadrenie záujmu. 

Odôvodnenie 

Je pochopiteľné, že v prípade niektorých veľmi špecifických spôsobilostí môže byť potrebné, 

aby Komisia zaplatila za expertov viac. Malo by to však byť aspoň náležite odôvodnené. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však štyri roky po 

začatí implementácie programu. Zahŕňa 

posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov a 

predstavuje základ pre prípadnú úpravu 

implementácie programu. 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, a výsledok hodnotenia sa 

sprístupní najneskôr štyri roky po začatí 

implementácie programu. Zahŕňa 

posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov a 

predstavuje základ pre prípadnú úpravu 

implementácie programu. 

Odôvodnenie 

Povinnosť priebežného hodnotenia by mala umožniť, aby sa v prípade potreby prijali 

nápravné opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Systémom kontroly programu sa 

zabezpečuje primeraná rovnováha medzi 

dôverou a kontrolou s prihliadnutím na 

administratívne a iné náklady na kontroly 

na všetkých úrovniach, a to najmä pre 

prijímateľov. 

1. Systémom kontroly programu sa 

zabezpečuje primeraná rovnováha medzi 

dôverou a kontrolou s prihliadnutím na 

administratívne a iné náklady na kontroly 

na všetkých úrovniach, a to najmä pre 

prijímateľov. Audity sa vykonávajú v 

súlade s medzinárodne uznávanými 

normami auditu a všeobecnými právnymi 

zásadami. 

Odôvodnenie 

Dodržiavanie všeobecných zásad práva (proporcionalita, právna istota, transparentnosť, 

právo na súkromie a dobrá správa vecí verejných) sú veľmi dôležité tak pre audítorov, ako aj 

pre príjemcov finančných prostriedkov EÚ. 

 



 

RR\1170302SK.docx 205/394 PE625.305v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V súlade s článkom 127 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách môžu Komisia 

alebo financujúci orgán využiť audity 

použitia príspevkov Únie vykonávané 

inými osobami alebo subjektmi vrátane 

tých, ktoré neboli poverené inštitúciami 

alebo orgánmi Únie. 

4. V súlade s článkom 127 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách môžu Komisia 

alebo financujúci orgán využiť audity 

použitia príspevkov Únie vykonávané 

inými osobami alebo subjektmi vrátane 

tých, ktoré neboli poverené inštitúciami 

alebo orgánmi Únie, ak sa tieto audity 

zakladajú na medzinárodne prijatých 

normách auditu a ak ich vykonal 

nezávislý audítor. 

Odôvodnenie 

Zdá sa, že je užitočné zopakovať podmienky stanovené v článku 127 nariadenia 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. V odôvodnených prípadoch môžu 

Komisia alebo financujúce orgány použiť 

na účely auditu účtovné postupy 

príjemcov, ktoré sú zriadené v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi a 

medzinárodne uznávanými účtovnými 

štandardmi. 

Odôvodnenie 

Príjemcovia môžu mať vlastné účtovné systémy a postupy, ktoré sú zriadené v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými účtovnými štandardmi. V dôsledku 

toho existuje riziko, že metódy príjemcov na výpočet a klasifikáciu nákladových položiek 

nemusia spĺňať kritériá oprávnenosti nákladov stanovené v pravidlách účasti na programe 

pre výskum a inováciu. Pre malých príjemcov je nákladné prispôsobiť účtovný systém a veľké 

podniky (vysoké školy) to robiť nebudú. 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej: 

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky a zručnosti prostredníctvom 

mobility a cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej expozície a zároveň 

štruktúrujú a posilňujú inštitucionálne a 

vnútroštátne systémy náboru, odbornej 

prípravy a kariérneho rastu pracovníkov; 

akcie Marie Curie-Skłodowskej tak 

pomáhajú položiť základy európskeho 

prostredia excelentného výskumu, 

prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti, 

rastu a investíciám a k riešeniu súčasných a 

budúcich spoločenských výziev. 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej: 

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky a zručnosti prostredníctvom 

mobility a cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej expozície a zároveň 

štruktúrujú a posilňujú inštitucionálne a 

vnútroštátne systémy náboru, odbornej 

prípravy a kariérneho rastu pracovníkov; 

akcie Marie Curie-Skłodowskej tak 

pomáhajú položiť základy európskeho 

prostredia excelentného výskumu, 

prispievajú k podpore vytvárania 

zmysluplných pracovných miest, ktoré sú 

v súlade so všetkými súčasnými 

pracovnoprávnymi predpismi a právami 

Únie, k podpore udržateľného rastu a 

investícií a k riešeniu súčasných a 

budúcich spoločenských výziev. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 4 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ESF+ s cieľom vybaviť ľudí 

zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú 

potrebovať na pracovných miestach 

budúcnosti, mohol prostredníctvom 

národných alebo regionálnych programov 

zabezpečiť, aby sa stali bežnými inovačné 

učebné osnovy podporované programom, a 

prispieť k ich rozšíreniu; 

a) ESF+ s cieľom vybaviť ľudí 

zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú 

potrebovať na pracovných miestach 

budúcnosti, ktoré sú v súlade so všetkými 

súčasnými pracovnoprávnymi predpismi a 

právami Únie, mohol prostredníctvom 

národných alebo regionálnych programov 

zabezpečiť, aby sa stali bežnými inovačné 

učebné osnovy podporované programom, a 

prispieť k ich rozšíreniu;  

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 
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Príloha V – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hospodársky/inovačný vplyv programu by 

sa mal prejaviť v účinku na zakladanie a 

rast spoločností, vo vytváraní priamych a 

nepriamych pracovných miest a v 

zvyšovaní investícií do výskumu a 

inovácií. Pokrok pri dosahovaní tohto 

vplyvu sa bude monitorovať 

prostredníctvom zástupných ukazovateľov 

stanovených podľa týchto troch kľúčových 

dráh vplyvu. 

Hospodársky/inovačný vplyv programu by 

sa mal prejaviť v účinku na zakladanie a 

rast spoločností, vo vytváraní priamych a 

nepriamych pracovných miest, ktoré sú v 

súlade so všetkými súčasnými 

pracovnoprávnymi predpismi a právami 

Únie, a v zvyšovaní investícií do výskumu 

a inovácií. Pokrok pri dosahovaní tohto 

vplyvu sa bude monitorovať 

prostredníctvom zástupných ukazovateľov 

stanovených podľa týchto troch kľúčových 

dráh vplyvu. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A 
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian-Silviu Buşoi 

 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Horizont Európa bude 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inováciu a bude prebiehať 

v období rokov 2021 až 2027. Európska komisia predpokladá financovanie programu 

Horizont Európa vo výške 97,6 miliardy EUR, čo je viac ako približne 80 miliárd EUR pre 

program Horizont 2020. Program Horizont Európa stavia na minulých úspechoch a získaných 

poznatkoch z predchádzajúcich programov a jeho cieľom je posilniť vedecké a technologické 

základy Únie, podporiť jej konkurencieschopnosť a pripraviť Európu na prevzatie vedúcej 

úlohy pri riešení problémov 21. storočia – od zdravia po globálne otepľovanie, od 

digitalizácie po obehové hospodárstvo.  

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s tým, že pre úspech programu 

Horizont Európa je nevyhnutná vyvážená kombinácia kontinuity a inovácie a že „evolúcia“ 

súčasného programu prinesie viac výhod ako „revolúcia“.  

Kontinuita poslúži na to, aby sa zabezpečila predvídateľnosť a jednoduchosť programu 

Horizont Európa pre vedeckú komunitu a podniky, ktoré sa usilujú o zapojenie. Kontinuita 

takisto posilní značku „Horizont“, zjednoduší úsilie v oblasti šírenia informácií a umožní 

analýzu výkonnosti programu počas jeho trvania. Spravodajca výboru požiadaného 

o stanovisko konkrétne víta kontinuitu v štruktúre troch pilierov a v rámci ich úspešných 

zložiek. Okrem toho spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta pokračovanie grantov 

ako hlavného modelu financovania v rámci programu Horizont Európa.  

Nový program Horizont sa však správne zaoberá viacerými zistenými nedostatkami. Úspech 

programu Horizont 2020 spočíval napríklad v tom, že priniesol excelentný výskum – čo 

preukazujú odkazy na publikácie financované v rámci programu Horizont v kvalitnej 
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vedeckej literatúre – avšak ekosystém EÚ ešte stále dostatočne nepodporuje prelomové 

inovácie. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že množstvo noviniek 

v novom programe Horizont posilní program ako celok. Zavedenie konceptu misií má 

najvyšší potenciál na úspech. Niekoľko jednoduchých a dostatočne financovaných misií 

s vysokým spoločenským dosahom by slúžilo na spojenie vedeckej a podnikateľskej 

komunity. Novozriadená Európska rada pre inováciu má takisto potenciál urýchliť 

presadzovanie sľubných myšlienok, uprednostňovať startupy a posilňovať väzby medzi 

akademickou obcou a podnikateľským svetom. Zníženie byrokracie, zásada otvorenej vedy a 

posilnené synergie s ostatnými programami EÚ majú potenciál priniesť pozitívnu zmenu, 

urýchliť inováciu a konkretizovať výsledky.  

Úspech programu Horizont Európa je pre výbor ENVI mimoriadne dôležitý. Nie je to len 

preto, lebo byť na čele v oblasti inovácií a výskumu je najlepší spôsob, ako zabezpečiť 

kvalitné pracovné miesta a budúcu konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ, ale aj preto, že 

program Horizont Európa je kľúčovým nástrojom na riešenie mnohých naliehavých 

problémov, na ktoré sa zameriava práca výboru ENVI a ktoré vyplývajú z medzinárodných 

záväzkov, ktoré EÚ pomohla formovať, ako je napríklad Parížska dohoda, ciele trvalo 

udržateľného rozvoja alebo usmernenia WHO.  

Konkrétne, na pilier II pripadá najväčší podiel financovania v rámci programu Horizont 

Európa. Tri z jeho piatich klastrov – a) Zdravie, d) Klíma, energetika a mobilita a e) 

Potravinové a prírodné zdroje – priamo súvisia s oblasťami pôsobnosti výboru ENVI 

a predstavujú najväčšiu časť financovania piliera II.  

Ako vyplýva z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, 70 % Európanov chce, aby Únia 

urobila viac v sektore zdravotníctva. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 

zdôrazňuje, že klesajúci podiel rozpočtových prostriedkov v oblasti zdravia nie je v súčasnosti 

úmerný očakávaniam občanov, najmä v súčasnej dobe populizmu a euroskepticizmu. Pokiaľ 

ide o pridelenie rozpočtových prostriedkov na zdravie, spravodajca výboru požiadaného 

o stanovisko žiada, aby sa rozpočet udržiaval aspoň na úrovni rozpočtu v rámci programu 

Horizont 2020 – 9,7 % z celkového rozpočtu, a nie 8,18 %, ako sa navrhovalo bez presunov. 

Okrem toho sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že pri rozdelení 

rozpočtových prostriedkov medzi dve zložky piliera II by sa mala zachovať rovnaká 

proporcionalita ako v prípade programu Horizont 2020, pričom ide o najmä o to, že 70 % by 

sa malo sústrediť na riešenie spoločenských výziev a dosahovanie účinku na spoločnosť ako 

celok, zatiaľ čo 30 % by sa malo zameriavať na konkurencieschopnosť priemyslu. 

Rakovina je jedným z hlavných problémov, ktorým čelia mnohí občania Európy. U takmer 

každého tretieho Európana sa počas života rozvinie rakovina. Každý rok 1,3 milióna ľudí 

v Európe zomrie na rakovinu, čo predstavuje 26 % všetkých úmrtí. Napriek pokroku v oblasti 

lekárskej vedy sa počet prípadov rakoviny naďalej zvyšuje a pokiaľ ide o kvalitu 

starostlivosti, medzi členskými štátmi EÚ aj v rámci nich pretrvávajú výrazné rozdiely. 

Okrem toho rakovina zostáva hlavnou príčinou úmrtia v dôsledku ochorenia u detí, pričom 

6 000 mladých ľudí v Európe každoročne umiera na rakovinu. Inovatívne riešenia v oblasti 

pediatrickej onkológie sú pre budúce generácie Európy kľúčové, pretože každoročne sa v EÚ 

registruje 35 000 nových prípadov rakoviny u mladých ľudí. Vzhľadom na to, že výskum 

a inovácie v tejto oblasti sú v súčasnosti roztrieštené a samotnými vnútroštátnymi opatreniami 

nie je možné dosiahnuť dostatočné výsledky, spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 

navrhuje prvú misiu v oblasti vysokej úmrtnosti a dlhodobej chorobnosti, ktoré súvisia 
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s deťmi, a to „Eradikácia rakoviny u detí do roku 2030“. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú a 

technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

hodnôt Únie a životnej úrovne jej občanov. 

(1) Cieľom Únie je podporiť 

udržateľný pokrok a odolnosť spoločnosti 

tým, že posilní  vedeckú a technologickú 

základňu, podporí  konkurencieschopnosť, 

a to vrátane priemyslu, a zároveň dosiahne 

európsky výskumný priestor s voľným 

pohybom výskumných pracovníkov, 

vedeckých poznatkov a technológií, a 

zároveň podporí všetky výskumné a 

inovačné činnosti v záujme splnenia 

strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

udržateľného rozvoja, hodnôt Únie a 

životnej úrovne jej občanov. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu, šírenie a prenos kvalitných 
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technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na riešenie globálnych výziev a 

presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporovať všetky formy 

inovácií vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; a aby optimalizovala takéto 

investície vzhľadom na zväčšený účinok v 

rámci posilneného Európskeho 

výskumného priestoru. 

poznatkov a technológií, posilnila účinok 

výskumu a inovácie pri riešení globálnych 

spoločenských výziev vymedzených cieľmi 

trvalo udržateľného rozvoja a Parížsku 

dohodou a pri vývoji, podpore a 

vykonávaní politík Únie a 

medzinárodných záväzkov, podporila 

zavádzanie inovatívnych riešení v 

priemysle a spoločnosti na podporu 

hospodárskeho rastu, zlepšenie životnej 

úrovne ľudí, tvorbu pracovných miest a 
na riešenie globálnych výziev, aktívne 

podporovala náš prechod smerom k trvalo 

udržateľnému rozvoju a presadzovala 

konkurencieschopnosť priemyslu, 

podporovať všetky formy inovácií vrátane 

prelomových inovácií a zintenzívniť trhové 

nasadenie inovačných riešení; a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce, v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja. 

Implementáciou programu by sa malo 

prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce v súlade s Agendou 2030 pre 

udržateľný rozvoj a s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja. 

Implementáciou programu by sa malo 

prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Činnosti podporované v rámci (7) Činnosti podporované v rámci 
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programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov a priorít Únie, monitorovaniu a 

hodnoteniu pokroku pri ich plnení a k 

tvorbe revidovaných alebo nových priorít. 

programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov, záväzkov a priorít Únie, 

monitorovaniu a hodnoteniu pokroku pri 

ich plnení a k tvorbe revidovaných alebo 

nových priorít. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) podľa 

povahy zapojených výskumných a 

inovačných komunít, ako aj podľa druhov 

a účelu vykonávaných činností a 

vyžadovaných účinkov. Od kombinácie 

týchto faktorov by mal závisieť výber 

prístupu v prípade jednotlivých častí 

programu, ktoré všetky prispievajú k 

všetkým všeobecným a špecifickým 

cieľom programu. 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov), zhora nadol (na základe 

strategicky určených priorít) a územne 

vyváženým financovaním podľa povahy 

zapojených výskumných a inovačných 

komunít, ako aj podľa druhov a účelu 

vykonávaných činností a vyžadovaných 

účinkov. Od kombinácie týchto faktorov 

by mal závisieť výber prístupu v prípade 

jednotlivých častí programu, ktoré všetky 

prispievajú k všetkým všeobecným a 

špecifickým cieľom programu. 

Odôvodnenie 

Vykonávanie súčasného programu Horizont 2020 nevykazuje územne vyvážený prístup v EÚ. 

Napríklad v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa na projekty z 13 nových 

členských štátov poskytli financie v menej ako 10 % výziev. Táto tendencia spôsobuje v Únii 

vážnu nerovnováhu na úkor výskumných zariadení v nových členských štátoch napriek vývoju 

mnohých inovatívnych projektov, ako je BIOEAST z tejto oblasti. To treba čo najskôr 

napraviť. Preto sa musí na úrovni EÚ uplatňovať územne vyvážený prístup. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) V EÚ každý rok zomrie 550 000 

ľudí v produktívnom veku na štyri hlavné 

chronické ochorenia (kardiovaskulárne 
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choroby, rakovina, respiračné choroby a 

cukrovka)1a. To prináša významné 

spoločenské a hospodárske náklady. 

Podľa odhadov OECD strata 550 000 

osôb v produktívnom veku stojí 

hospodárstvo EÚ 115 miliárd EUR ročne. 

To predstavuje 0,8% HDP v Únii1b. 

 _________________ 

 1a http://www.oecd.org/health/health-at-a-

glance-europe-23056088.htm 

 1b http://www.oecd.org/health/health-at-a-

glance-europe-23056088.htm 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8b) Program by mal podporovať 

všetky fázy výskumu a inovácií vrátane 

základného výskumu. Únia uznáva, že 

excelentný výskum, najmä základný 

výskum, je podstatným prínosom 

a dôležitou podmienkou na dosiahnutie 

cieľov a splnenie záväzkov a priorít Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by mali 

tvoriť klastre výskumných a inovačných 

činností s cieľom maximalizovať 

integráciu v rámci príslušných pracovných 

oblastí a zároveň zaistiť silný a udržateľný 

účinok vo vzťahu k vynaloženým 

prostriedkom. V snahe o plnenie cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 

dosiahnutie konkurencieschopnosti 

(10) Pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by sa 

mal zameriavať na riešenie 

spoločenských potrieb a mali by ho tvoriť 

klastre výskumných a inovačných činností 

s cieľom maximalizovať integráciu v rámci 

príslušných pracovných oblastí a zároveň 

zaistiť silný a udržateľný účinok vo vzťahu 

k vynaloženým prostriedkom. V snahe o 

plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného 
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priemyslu Únie bude podporovať 

spoluprácu bez ohľadu na hranice medzi 

disciplínami, odvetviami, politikami a 

štátmi. 

rozvoja a dosiahnutie 

konkurencieschopnosti priemyslu Únie 

bude podporovať spoluprácu bez ohľadu na 

hranice medzi disciplínami, odvetviami, 

politikami a štátmi. S cieľom zabezpečiť 

prístup založený na zapojení viacerých 

zainteresovaných strán a zohľadnenie 

spoločenských potrieb by sa relevantné 

zainteresované strany spolu s občianskou 

spoločnosťou mali aktívne zapájať do 

stanovovania výskumnej agendy 

prostredníctvom procesu strategického 

plánovania a vypracúvania pracovných 

programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Financovanie výskumu v rámci 

piliera Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by malo 

odrážať rozsah, význam a vývoj riešeného 

problému. Napríklad financovanie v 

oblasti zdravia je v porovnaní s 

predchádzajúcim programom vyššie v 

relatívnom aj absolútnom vyjadrení 

vzhľadom na cezhraničný charakter 

chorôb a súčasné demografické trendy.  

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Jedným z hlavných smerov, ktorým 

sa majú dosahovať ciele programu, 

konkrétne udržateľné pracovné miesta a 

rast, by malo byť plné zapojenie priemyslu 

do programu, a to na všetkých úrovniach 

od jednotlivých podnikateľov a malé a 

stredné podniky až po veľké podniky. 

(11) Programom by sa malo zabezpečiť 

plné zapojenie priemyslu do programu, a to 

na všetkých úrovniach od jednotlivých 

podnikateľov a malých a stredných 

podnikov až po veľké podniky, konkrétne 

smerom k vytvoreniu udržateľných 

pracovných miest a udržateľnému 
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Priemysel by mal prispievať k 

perspektívam a prioritám stanoveným na 

základe postupov strategického 

plánovania, ktoré by mali podporovať 

vypracovanie pracovných programov. 

Výsledkom takéhoto zapojenia zo strany 

priemyslu by mala byť jeho účasť na 

podporovaných akciách na úrovniach, 

ktoré prinajmenšom zodpovedajú akciám 

predchádzajúceho rámcového programu 

Horizont 2020 zriadeného nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1291/201313 (ďalej len „Horizont 2020“). 

rozvoju. Priemysel by spolu s ostatnými 

zainteresovanými stranami, ako je 

vedecká komunita, výskumné organizácie 

a organizácie občianskej spoločnosti, mal 

prispievať k perspektívam a prioritám 

stanoveným na základe postupov 

strategického plánovania, ktoré by mali 

podporovať vypracovanie pracovných 

programov. 

_________________  

13   

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti inovácií, digitalizácie a 

dekarbonizácie, najmä investíciami do 

kľúčových podporných technológií, ktoré 

budú oporou pre podnikanie v budúcnosti. 

Akcie programu by mali byť primerane 

použité na riešenie zlyhaní trhu alebo 

prípadov suboptimálnych investícií bez 

zdvojovania súkromných investícií alebo 

ich vytlačenia a mali byť mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. Tak sa zaistí 

súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti inovácií, digitalizácie, 

efektívneho využívania zdrojov, 

obehového hospodárstva a dekarbonizácie, 

najmä investíciami do kľúčových 

podporných technológií, ktoré budú oporou 

pre podnikanie v budúcnosti, a podporou 

nákladovo efektívneho dosiahnutia cieľa 

nulovej bilancie emisií prijatého v 

Parížskej dohode. Akcie programu by mali 

byť primerane použité na riešenie 

globálnych výziev zakotvených v Parížskej 

dohode a v cieľoch OSN v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja, zlyhaní trhu alebo 

prípadov suboptimálnych investícií bez 

zdvojovania súkromných investícií alebo 

ich vytlačenia a mali byť mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. Tak sa zaistí 

súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí ambicióznejšie 

investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv, 

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácií v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a pokračovať v 

zjednodušení na základe skúseností s 

implementáciou programu Horizont 2020. 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí oveľa ambicióznejšie 

investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv, 

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácií v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, 

zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi 

finančnými nástrojmi Únie s cieľom 

dosiahnuť také ciele, ako je mobilizácia 

nedostatočne využívaného výskumu a 

vývoja v Únii, posilniť medzinárodnú 

spoluprácu a viac sa otvoriť účasti tretích 

krajín a pokračovať v zjednodušení na 

základe skúseností s implementáciou 

programu Horizont 2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 



 

RR\1170302SK.docx 219/394 PE625.305v02-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Európsky 

horizont. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Európsky horizont. 

(15) Aby sa narušili roztrieštené 

prístupy v rámci politík Únie a medzi 

nimi, program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. Mali by sa zriadiť misie 

zamerané na sústredenie všetkých 

relevantných aktérov okolo spoločného 

účelu. Misie by mali mať jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a prispievať k dosahovaniu 

priorít Únie; mali by byť odvážne a 

inšpiratívne a mali by mať jasný a 

výrazný spoločenský význam. Eradikácia 

rakoviny u detí do roku 2040 by bola 

prvou ambicióznou, ale realistickou 

misiou Únie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite je potrebné 

skontrolovať interakciu s inými 

programami. S cieľom zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Horizont 

Európa. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Horizont Európa. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky EÚ by mal 

program nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, výskumné organizácie, subjekty 

s verejnoprávnym poslaním na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky a záväzkom 

EÚ by mal program nadviazať európske 

partnerstvá so subjektmi súkromného 

a/alebo verejného sektora. K takýmto 

partnerom patrí priemysel, výskumné 

organizácie, subjekty s verejnoprávnym 

poslaním na miestnej, regionálnej, 



 

PE625.305v02-00 220/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie 

občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 

nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. 

vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, 

ako aj organizácie občianskej spoločnosti, 

ako sú napríklad mimovládne organizácie 

a nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Program by mal posilniť spoluprácu 

medzi európskymi partnerstvami a 

partnermi zo súkromného a/alebo 

verejného sektora na medzinárodnej 

úrovni, a to vrátane spájania výskumných a 

inovačných programov a cezhraničných 

investícií do výskumu a inovácií, čím ľudia 

a podniky získajú vzájomné výhody a 

zároveň sa zabezpečí zachovanie záujmov 

EÚ v strategických oblastiach14. 

(17) Program by mal posilniť spoluprácu 

medzi európskymi partnerstvami a 

partnermi zo súkromného a/alebo 

verejného sektora na medzinárodnej 

úrovni, a to vrátane spájania výskumných a 

inovačných programov a cezhraničných 

investícií do výskumu a inovácií, čím 

ľudia, planéta a podniky získajú vzájomné 

výhody a zároveň sa zabezpečí zachovanie 

záujmov EÚ v strategických oblastiach14. 

_________________ _________________ 

14 Pozri napr. návrh Komisie na nariadenie, 

ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie 

priamych zahraničných investícií do 

Európskej únie [COM(2017) 487]. 

14 Pozri napr. návrh Komisie na nariadenie, 

ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie 

priamych zahraničných investícií do 

Európskej únie [COM(2017) 487]. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu Parížskej dohody a cieľov OSN v 
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rozvoja. Medzinárodná spolupráca by mala 

mať za cieľ posilniť excelentnosť Únie v 

oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť 

atraktívnosť a hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

výzvy prevtelené do cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a podporovať externé 

politiky Únie. Mal by sa presadzovať 

prístup všeobecnej otvorenosti pre 

medzinárodnú participáciu a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce, a to aj 

prostredníctvom vhodnej oprávnenosti na 

financovanie subjektov usadených v 

krajinách s nízkymi až strednými príjmami. 

Zároveň by sa malo presadzovať 

pridružovanie tretích krajín k programu. 

oblasti udržateľného rozvoja. 

Medzinárodná spolupráca by mala mať za 

cieľ posilniť excelentnosť Únie v oblasti 

výskumu a inovácií, zvýšiť atraktívnosť a 

hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

výzvy prevtelené do Parížskej dohody 

a cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja a podporovať externé politiky 

Únie. Mal by sa presadzovať prístup 

všeobecnej otvorenosti pre medzinárodnú 

participáciu a cielené akcie medzinárodnej 

spolupráce, a to aj prostredníctvom 

vhodnej oprávnenosti na financovanie 

subjektov usadených v krajinách s nízkymi 

až strednými príjmami. Zároveň by sa malo 

presadzovať pridružovanie tretích krajín k 

programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

aktívne a systematicky usilovať o 

zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 
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technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Podľa článku 349 ZFEÚ majú 

najvzdialenejšie regióny Únie nárok na 

osobitné opatrenia (s ohľadom na ich 

štrukturálnu, sociálnu a hospodársku 

situáciu) pri prístupe k horizontálnym 

programom Únie. V programe by sa preto 

malo prihliadnuť na osobitné 

charakteristiky týchto regiónov v súlade s 

oznámením Komisie s názvom Silnejšie a 

obnovené strategické partnerstvo s 

najvzdialenejšími regiónmi EÚ 

[COM(2017) 623 final], ktoré schválila 

Rada 12. apríla 2018. 

(27) Podľa článku 349 ZFEÚ majú 

najvzdialenejšie regióny Únie nárok na 

osobitné opatrenia (s ohľadom na ich 

štrukturálnu, sociálnu a hospodársku 

situáciu) pri prístupe k horizontálnym 

programom Únie. V programe by sa preto 

malo prihliadnuť na osobitné 

charakteristiky týchto regiónov v súlade s 

oznámením Komisie s názvom Silnejšie a 

obnovené strategické partnerstvo s 

najvzdialenejšími regiónmi EÚ 

[COM(2017) 623 final], ktoré schválila 

Rada 12. apríla 2018. V niektorých 

častiach programu Horizont Európa, 

napríklad v programe Zdieľanie 

excelentnosti, by sa mali zohľadniť aj 

menej rozvinuté regióny. Kritériá výberu 

týchto regiónov by mali vychádzať z 

kritérií európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a regionálneho 

indikátora v rámci prehľadu výsledkov 

inovácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii, s článkom 8 ZFEÚ a so 

smernicou 2006/54/ES o vykonávaní 

zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 

zaobchádzania s mužmi a ženami vo 
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mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

veciach zamestnanosti a povolania by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a zabezpečovanie rovnosti 

rodových identít v oblasti výskumu a 

inovácií. Rodový rozmer by mal byť 

primerane začlenený do obsahovej náplne 

výskumu a inovácií a zohľadnený vo 

všetkých štádiách výskumného cyklu. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) S cieľom doplniť alebo zmeniť 

ukazovatele ciest k dosiahnutiu vplyvu, ak 

sa to považuje za nevyhnutné, by sa mala 

na Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 

aj na úrovni expertov, a aby sa tieto 

konzultácie viedli v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

práva. Predovšetkým v záujme zaistenia 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

poskytujú Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu a 

Rady majú stály prístup na zasadnutia 

expertných skupín Komisie, ktoré sa 

venujú príprave delegovaných aktov. 

(35) S cieľom doplniť alebo zmeniť 

ukazovatele ciest k dosiahnutiu vplyvu a 

zohľadniť osobitné prevádzkové potreby 

určitých európskych partnerstiev, ak sa to 

považuje za nevyhnutné, by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 

aj na úrovni expertov, a aby sa tieto 

konzultácie viedli v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

práva. Predovšetkým v záujme zaistenia 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

poskytujú Európskemu parlamentu a Rade 

promptne a v rovnakom čase ako expertom 

z členských štátov a experti Európskeho 

parlamentu a Rady sa systematicky 

pozývajú na zasadnutia expertných skupín 

Komisie, ktoré sa venujú príprave 

delegovaných aktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Vzhľadom na význam riešenia 

zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 

plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného 

rozvoja OSN tento program bude 

prispievať k presadzovaniu opatrení na 

ochranu klímy a dosiahnutiu celkového 

cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na 

podporu cieľov v oblasti klímy. 

(41) Uznávajúc zmenu klímy za jednu z 

najväčších globálnych a spoločenských 

výziev a vzhľadom na význam urgentných 

opatrení na riešenie zmeny klímy v súlade 

so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a 

ciele OSN týkajúce sa udržateľného 

rozvoja bude tento osobitný program 

aktívne prispievať k uplatňovaniu hľadiska 

ochrany klímy a dosiahnutiu celkového 

cieľa 30 % výdavkov z rozpočtu EÚ na 

podporu cieľov v oblasti klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (41a) V nadväznosti na odporúčania 

Európskeho dvora audítorov by 

mechanizmy zohľadňovania klimatického 

hľadiska a na zabezpečenie odolnosti 

proti zmene klímy mali rozlišovať medzi 

zmierňovaním a prispôsobovaním sa 

a mali by sa realizovať vopred vo všetkých 

procesoch tvorby programov 

a plánovania, a nie len následne 

oznamovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 51 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na excelentnosť, by 

mali ostať zachované. Návrhy by sa mali 

naďalej vyberať na základe hodnotenia 

nezávislých expertov. V prípade potreby 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na excelentnosť, by 

mali ostať zachované. Návrhy by sa mali 

naďalej vyberať na základe hodnotenia 

nezávislých expertov, pričom sa vezme do 
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by sa malo prihliadať na nutnosť zaistiť 

celkovú súdržnosť portfólia projektov. 
úvahy potreba zabezpečiť 

multidisciplinárny prístup a zohľadniť 

širokú škálu poznatkov a názorov. V 

prípade potreby by sa malo prihliadať na 

nutnosť zaistiť celkovú súdržnosť portfólia 

projektov. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. „výskumné infraštruktúry“ sú 

zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby 

výskumným komunitám na realizáciu 

výskumu a podporu inovácií v ich 

oblastiach. Toto vymedzenie pojmu zahŕňa 

súvisiace ľudské zdroje, ako aj hlavné 

vybavenie alebo súpravy prístrojov; 

zariadenia založené na znalostiach, ako sú 

zbierky, archívy alebo infraštruktúry 

vedeckých údajov; výpočtové systémy, 

komunikačné siete a všetku ostatnú 

infraštruktúru jedinečnej povahy a 

otvorenú pre externých používateľov, ktorá 

má zásadný význam pre dosahovanie 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií. 

V prípade potreby sa môžu použiť i mimo 

výskumu, napríklad vo vzdelávaní alebo vo 

verejných službách, a môžu byť 

centralizované, virtuálne alebo 

decentralizované; 

1. „výskumné infraštruktúry“ sú 

zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby 

výskumným komunitám na realizáciu 

výskumu a podporu inovácií v ich 

oblastiach. Toto vymedzenie pojmu zahŕňa 

súvisiace ľudské zdroje, ako aj hlavné 

vybavenie alebo súpravy prístrojov; 

zariadenia založené na znalostiach, ako sú 

múzeá, zbierky, archívy alebo 

infraštruktúry vedeckých údajov; 

výpočtové systémy, komunikačné siete a 

všetku ostatnú infraštruktúru jedinečnej 

povahy a otvorenú pre externých 

používateľov, ktorá má zásadný význam 

pre dosahovanie excelentnosti v oblasti 

výskumu a inovácií. V prípade potreby sa 

môžu použiť i mimo výskumu, napríklad 

vo vzdelávaní alebo vo verejných službách, 

a môžu byť centralizované, virtuálne alebo 

decentralizované; 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný online prístup k výstupom 

výskumu pochádzajúcim z akcií 

financovaných v rámci programu, najmä k 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný online prístup k vedeckým 

publikáciám a výskumným údajom 
pochádzajúcim z akcií financovaných v 
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vedeckým publikáciám a výskumným 

údajom; 

rámci programu; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) „misia“ je portfólio akcií 

zameraných na dosiahnutie merateľného 

cieľa v stanovenom čase a vplyvu na vedu, 

technológiu a/alebo spoločnosť a občanov, 

ktorý by sa nedal dosiahnuť jednotlivými 

akciami; 

(5) „misia“ je portfólio akcií 

zameraných na dosiahnutie merateľného 

cieľa v súlade s cieľmi Parížskej dohody 

v oblasti emisií a s cieľmi OSN v oblasti 

trvalo udržateľného rozvoja v stanovenom 

čase a vplyvu na vedu, technológiu a/alebo 

spoločnosť a občanov, ktorý by sa nedal 

dosiahnuť jednotlivými akciami; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) „výsledky“ sú akékoľvek hmotné 

alebo nehmotné účinky akcie, ako 

napríklad údaje, know-how alebo 

informácie bez ohľadu na ich formu alebo 

povahu a bez ohľadu na to, či môžu alebo 

nemôžu byť chránené, ako aj všetky práva, 

ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv 

duševného vlastníctva; 

(18) „výsledky“ sú akékoľvek hmotné 

alebo nehmotné výstupy akcie, ako 

napríklad údaje, know-how alebo 

informácie bez ohľadu na ich formu alebo 

povahu a bez ohľadu na to, či môžu alebo 

nemôžu byť chránené, ako aj všetky práva, 

ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv 

duševného vlastníctva; 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 Dôvernosť 
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 V súlade s podmienkami ustanovenými vo 

vykonávacích dohodách, rozhodnutiach 

alebo zmluvách sa zachováva dôverný 

charakter všetkých údajov, poznatkov a 

informácií, ktoré boli v rámci opatrenia 

oznámené ako dôverné, pričom sa náležite 

zohľadní právo Únie týkajúce sa ochrany 

utajovaných skutočností a prístupu k nim. 

Odôvodnenie 

V záujme ochrany informácií a poznatkov účastníkov je potrebný dodatočný článok o 

dôvernosti, ktorého znenie je podobné článku v programe Horizont 2020. Neuvedenie 

takéhoto článku by spôsobilo právnu neistotu a účastníci by vo svojom predloženom návrhu 

neuviedli dôležité informácie a údaje. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť vo 

všetkých členských štátoch vrátane 

priemyslu, dosiahnuť strategické priority 

Únie a prispieť k riešeniu globálnych 

výziev, ako sú zakotvené v Parížskej 

dohode, a cieľov udržateľného rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podporovať vznik a šírenie nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení globálnych výziev; 

a) podporovať vedeckú excelentnosť, 

vznik a šírenie nových kvalitných znalostí, 

zručností, technológií a riešení globálnych 

výziev, ako sú zakotvené v Parížskej 

dohode a v cieľoch OSN v oblasti trvalo 



 

PE625.305v02-00 228/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

udržateľného rozvoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) dosiahnuť územne vyvážený 

prístup v celej EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) posilniť vplyv výskumu a inovácií 

pri tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

b) posilniť úlohu výskumu a inovácií 

pri dosahovaní rastu, trvalo udržateľného 

rozvoja a pri tvorbe, podpore a 

implementácii politík, cieľov a záväzkov 

Únie a podporovať spravodlivý prístup k 

inovačným riešeniam a nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev a zvýšenia blahobytu ľudí; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; 

c) podporovať všetky formy 

technologických, sociálnych, kultúrnych 

alebo vzdelávacích inovácií vrátane 

prelomových inovácií a zintenzívniť 

rozsiahle nasadenie inovačných poznatkov 

a riešení v spoločnosti a hospodárstve; 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca)  podporovať interdisciplinárne a 

participatívne prístupy zahŕňajúce 

občanov, koncových používateľov, 

organizácie občianskej spoločnosti, 

súkromný a verejný sektor; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) klaster Potravinové a prírodné 

zdroje; 

e) klaster Udržateľné potraviny, 

životné prostredie a prírodné zdroje; 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4a 

 Riadiaci výbor pre zdravie 

 1. Komisia zriadi Riadiaci výbor pre 

zdravie na vykonávanie akcií v rámci 

piliera II Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu, ktoré 

sa týkajú klastra Zdravie. 

 2. Riadiaci výbor pre zdravie sa 

zameria na: vytváranie synergie medzi 

programami výskumu v oblasti zdravia 

prostredníctvom koordinácie a 

spolupráce, podporovanie pacientov a 

zapojenia spoločnosti, spoločné 

navrhovanie a spoločné vykonávanie misií 

v oblasti zdravia zainteresovanými 

stranami, poskytovanie vedeckého 
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poradenstva a odporúčaní. Akcie by mali 

zabezpečovať výskum v oblasti zdravia 

orientovaný na hodnotu, lepšie zdravotné 

riešenia, podporovať inováciu a znižovať 

nerovnosti v oblasti zdravia. 

 3. Riadiaci výbor pre zdravie: 

 a) zabezpečuje účasť občanov a ich 

zapojenie do rozhodovacieho procesu 

zdola nahor; 

 b) podporuje udržateľnosť stratégií a 

mechanizmov financovania, ktoré 

umožňujú dlhodobé projekty a ambiciózne 

misie; 

 c) zabezpečuje plodnú nadnárodnú 

výskumnú spoluprácu, ktorá 

maximalizuje potenciál Únie a pretavuje 

výsledky do systémov zdravotnej 

starostlivosti; 

 d) zvyšuje využívanie 

multidisciplinárneho výskumu medzi 

oblasťami chorôb, v ktorých existujú 

spoločné znaky, a tým znižuje zdvojenie a 

izolovaný výskum; 

 e) zviditeľňuje program Horizont 

Európa a jeho prínos pre občanov EÚ, 

rieši rozdrobenosť zodpovednosti za vedu 

a výskum v riadiacich orgánoch EÚ, 

zefektívňuje existujúce mechanizmy 

financovania. 

 4. Riadiaci výbor pre zdravie 

zabezpečí komplexnú výskumnú stratégiu 

a riadenie pri vytváraní pracovných 

programov a misií v oblasti zdravia. 

Zahŕňa to základné línie činností v rámci 

iných klastrov a synergie s ostatnými 

programami. 

 5. Riadiaci výbor pre zdravie je 

nezávislou vedeckou skupinou 

zainteresovaných strán zloženou z aktérov 

pôsobiacich v oblasti biomedicínskeho 

výskumu a inovácií, v iných relevantných 

odvetviach výskumu a priemyslu a s 

výraznou účasťou zástupcov pacientov a 

občanov. 
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 6. Riadiaci výbor pre zdravie sa 

skladá z 15 až 20 jednotlivcov na vysokej 

úrovni venujúcich sa rôznym disciplínam 

a činnostiam v oblasti výskumu, vývoja, 

inovácií, verejného zdravia a blahobytu. 

Členov Riadiaceho výboru pre zdravie 

vymenúva Komisia. 

 7. Riadiaci výbor pre zdravie má 

predsedu, ktorého vymenúva Komisia. 

 8. Riadiaci výbor pre zdravie vytvorí: 

 a) stratégiu pre klaster Zdravie; 

 b) plán riadenia koordinácie a 

spolupráce medzi oblasťou zdravia v 

rámci ESF+, súvisiacimi piliermi, ako 

napríklad Európska rada pre inováciu, 

Európska rada pre výskum, ako aj v rámci 

strategických partnerstiev a 

štrukturálnych fondov Únie. Týmto 

plánom sa zabezpečí väčšia viditeľnosť a 

koordinácia existujúcich finančných 

mechanizmov pridelených na výskum, 

vývoj a inovácie v oblasti zdravia, riadi 

koordinácia a spolupráca a vypracujú 

pracovné programy a misie týkajúce sa 

zdravia; 

 c) metódy a postupy navrhovania, 

výberu a vykonávania misií v oblasti 

zdravia. 

Odôvodnenie 

Mechanizmom Riadiaceho výboru pre zdravie s priamou účasťou zainteresovaných strán sa 

zabezpečí silná podpora pre efektívny výskum, pre rozvoj úspešných misií a transparentné a 

efektívne vytváranie synergií medzi programami. Hodnota riadiaceho výboru 

zainteresovaných strán sa už preukázala v predchádzajúcich programoch a je v súlade s 

globálnymi stratégiami financovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Strategické plánovanie uvedené v 

odseku 6 je v súlade s Parížskou dohodou 
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a dlhodobým cieľom Únie týkajúcim sa 

klímy a so zvyšným uhlíkovým rozpočtom. 

Začlení sa do vývoja a vykonávania 

integrovaných národných plánov v oblasti 

energetiky a klímy a je neoddeliteľnou 

súčasťou národných dlhodobých stratégií 

podľa nariadenia [o riadení energetickej 

únie]. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Týmto programom sa zabezpečí 

multidisciplinárnosť a zaručí sa 

integrácia humanitných a spoločenských 

vedných disciplín vo všetkých jeho 

aktivitách. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

Únie; 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

a záväzkov Únie vrátane dosiahnutia 

cieľov Parížskej dohody a cieľov OSN v 

oblasti trvalo udržateľného rozvoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) musia byť zvolené na základe 

otvoreného a transparentného procesu 

zahŕňajúceho zástupcov občianskej 
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spoločnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) musia, ak je to možné, podporovať 

miestne ekosystémy územnej inovácie s 

cieľom zabezpečiť maximálny vplyv na 

územie Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 50 prijímať delegované akty, 

ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, s 

cieľom určiť povahu, rozsah a 

financovanie každej misie. Misie, ich 

počet, príslušné rozpočty a hlavné ciele sa 

vymedzia na základe konzultácie s 

Európskym parlamentom a Radou. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Počet misií je obmedzený a sú 

dostatočne financované. V programovom 

období 2021 – 2027 Únia neiniciuje viac 

ako 7 misií. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 
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Článok 8 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) účasť na výskumných a inovačných 

programoch, ako aj poskytovanie 

finančného príspevku na tieto programy, 

ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v 

súlade s článkom 185 ZFEÚ alebo subjekty 

zriadené podľa článku 187 ZFEÚ, ako sú 

napríklad spoločné podniky, alebo 

znalostné a inovačné spoločenstvá EIT v 

súlade s [nariadením o EIT] 

(inštitucionálne európske partnerstvá), 

ktoré sa majú implementovať vo 

výnimočných prípadoch, keď by použitie 

iných foriem európskych partnerstiev 

neviedlo k dosiahnutiu cieľov alebo by 

nevytvárali potrebné očakávané vplyvy, a 

ak je to odôvodnené dlhodobou 

perspektívou a vysokým stupňom 

integrácie vrátane centralizovaného 

riadenia všetkých finančných príspevkov. 

c) účasť na výskumných a inovačných 

programoch, ako aj poskytovanie 

finančného príspevku na tieto programy, 

ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v 

súlade s článkom 185 ZFEÚ alebo subjekty 

zriadené podľa článku 187 ZFEÚ, ako sú 

napríklad spoločné podniky, alebo 

znalostné a inovačné spoločenstvá EIT v 

súlade s [nariadením o EIT] 

(inštitucionálne európske partnerstvá), 

ktoré sa majú implementovať vo 

výnimočných prípadoch, keď by použitie 

iných foriem európskych partnerstiev 

neviedlo k dosiahnutiu cieľov alebo by 

nevytvárali potrebné očakávané vplyvy, a 

ak je to odôvodnené dlhodobou 

perspektívou a vysokým stupňom 

integrácie. 

Odôvodnenie 

Centralizované riadenie všetkých zdrojov môže v niektorých prípadoch zvyšovať byrokraciu. 

V rámci niektorých nástrojov financovania, ako sú spoločné podniky, by sa niektorým 

príjemcom mohli poskytnúť priame finančné príspevky na flexibilné dokončenie nových úloh. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) musia dodržiavať zásady pridanej 

hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 

otvorenosti, účinku, pákového efektu, 

dlhodobého finančného záväzku všetkých 

zapojených strán, flexibility, koherentnosti 

a komplementarity s únijnými, miestnymi, 

regionálnymi, celoštátnymi a 

medzinárodnými iniciatívami; 

b) musia dodržiavať zásady pridanej 

hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 

otvorenosti, účinku, pákového efektu, 

dlhodobého finančného a/alebo 

nepeňažného záväzku všetkých 

zapojených strán, flexibility, koherentnosti 

a komplementarity s únijnými, miestnymi, 

regionálnymi, celoštátnymi a 

medzinárodnými iniciatívami; 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 50 prijímať delegované akty, 

ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ 

ide o výnimky z pravidiel uvedených v 

prílohe III, ak sa týkajú akcií 

podporovaných prostredníctvom 

európskych partnerstiev. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce návrhy: ----- 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 94 100 000 000 EUR v bežných 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) okrem sumy pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 120 000 000 000 EUR v stálych 

cenách [135 248 000 000 EUR v bežných 

cenách] pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) a navyše suma pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. ktorým 

sa zriaďuje Európsky obranný fond. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) 25 800 000 000 EUR na pilier I 

Otvorená veda na obdobie 2021 – 2027, z 

toho 

a) 25,901 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na pilier I Otvorená veda na 

obdobie 2021 – 2027, z toho 
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Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 16 600 000 000 EUR na Európsku 

radu pre výskum; 

1. 16,124 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na Európsku radu pre 

výskum; 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 6 800 000 000 EUR na akcie Marie 

Curie-Skłodowskej; 

(2) 7,226 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na akcie Marie Curie-

Skłodowskej; 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) 2 400 000 000 EUR na výskumné 

infraštruktúry; 

(3) 2,551 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na výskumné infraštruktúry; 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) 52 700 000 000 EUR na pilier II 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

b) 57,521 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na pilier II Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu na 

obdobie 2021 – 2027, z toho aspoň 60 % 

sa vyhradí na riešenie globálnych výziev, 

ako sú zakotvené v Parížskej dohode a v 

cieľoch OSN v oblasti trvalo 
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udržateľného rozvoja, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 7 700 000 000 EUR na klaster 

Zdravie; 

1. 9,7 % sumy uvedenej v prvej vete 

odseku 1 na klaster Zdravie; 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 2 800 000 000 EUR na klaster 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť; 

(2) 2,976 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na klaster Inkluzívna a 

bezpečná spoločnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) 15 000 000 000 EUR na klaster 

Digitalizácia a priemysel; 

(3) 15,940 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1  na klaster Digitalizácia a 

priemysel; 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) 15 000 000 000 EUR na klaster 

Klíma, energetika a mobilita; 

(4) 15,940 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na klaster Klíma, energetika 

a mobilita; 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) 10 000 000 000 EUR na klaster 

Potravinové a prírodné zdroje; 

(5) 10,627 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na klaster Udržateľné 

potraviny, životné prostredie a prírodné 

zdroje; 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) 2 200 000 000 EUR na nejadrové 

priame akcie Spoločného výskumného 

centra (JRC); 

(6) 2,338 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na nejadrové priame 

opatrenia Spoločného výskumného centra 

JRC; 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) 13 500 000 000 EUR na pilier III 

Otvorené inovácie na obdobie 2021 – 

2027, z toho 

c) 14,346 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na pilier III Otvorené 

inovácie na obdobie 2021 – 2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 10 500 000 000 EUR na Európsku 

radu pre inováciu vrátane až 500 000 000 

1. 11,158 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na Európsku radu pre 
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na európske inovačné ekosystémy; inováciu vrátane až 0,531 % sumy 

uvedenej v prvej vete odseku 1 na európske 

inovačné ekosystémy; 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 3 000 000 000 EUR na Európsky 

inovačný a technologický inštitút (EIT); 

(2) 3,188 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na Európsky inovačný 

a technologický inštitút (EIT); 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) 2 100 000 000 EUR na časť 

Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru na obdobie 2021 – 2027, z toho 

d) 2,232 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1 na časť Posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru na 

obdobie 2021 – 2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 1 700 000 000 EUR na zdieľanie 

excelentnosti; 

1. 1,807 % sumy uvedenej v prvej 

vete odseku 1  na zdieľanie excelentnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 400 000 000 EUR na reformu a (2) 0,425 % sumy uvedenej v prvej 
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posilnenie európskeho systému výskumu a 

inovácií. 

vete odseku 1 na reformu a posilnenie 

európskeho systému výskumu a inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Podmienky určujúce úroveň 

finančných príspevkov musia zaručovať 

automatickú opravu výrazných odchýlok v 

porovnaní so sumou, ktorú získajú subjekty 

usadené v pridruženej krajine na základe 

účasti na programe, s prihliadnutím na 

náklady na riadenie, vykonávanie a 

prevádzku programu. 

4. Podmienky určujúce úroveň 

finančných príspevkov musia zaručovať 

automatickú opravu výrazných odchýlok v 

porovnaní so sumou, ktorú získajú subjekty 

usadené v pridruženej krajine na základe 

účasti na programe, s prihliadnutím na 

náklady na riadenie, vykonávanie a 

prevádzku programu, a to každé dva roky. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh má za cieľ zaistiť, aby mechanizmus automatickej opravy 

umožňoval riešenie problémov v primeranej lehote, a nie až na konci programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Návrhy sa systematicky preverujú s 

cieľom určiť tie akcie, ktoré vzbudzujú 

zložité alebo závažné etické otázky, a 

podrobiť ich etickému hodnoteniu. Etické 

hodnotenie vykonáva Komisia, ak jeho 

vykonaním nepoverí financujúci orgán. Pri 

činnostiach, pri ktorých sa využívajú 

ľudské embryonálne kmeňové bunky, je 

etické hodnotenie povinné. Etické 

previerky a hodnotenia sa vykonávajú s 

pomocou odborníkov na etiku. Komisia a 

financujúce orgány zabezpečia čo 

najväčšiu možnú transparentnosť etických 

postupov. 

3. Návrhy sa systematicky preverujú s 

cieľom určiť tie akcie, ktoré vzbudzujú 

zložité alebo závažné etické otázky, a 

podrobiť ich etickému hodnoteniu. Etické 

hodnotenie vykonáva Komisia, ak jeho 

vykonaním nepoverí financujúci orgán. Pri 

činnostiach, pri ktorých sa využívajú 

ľudské embryonálne kmeňové bunky, je 

etické hodnotenie povinné. Etické 

previerky a hodnotenia sa vykonávajú s 

pomocou odborníkov na etiku. Komisia a 

financujúce orgány zabezpečia 

transparentnosť etických postupov. 
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Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vplyv, b) spoločenský, vedecký a/alebo 

hospodársky vplyv, 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) prispievanie k politikám, cieľom a 

záväzkom Únie vrátane tých, ktoré sú 

zakotvené v Parížskej dohode a v cieľoch 

OSN v oblasti trvalo udržateľného 

rozvoja, 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisii pre vyhodnotenie môžu pomáhať 

nezávislí experti. 
V zložení komisie pre vyhodnotenie sa 

zohľadní potreba zabezpečiť 

multidisciplinárny prístup zahŕňajúci 

expertov z oblasti spoločenských a 

humanitných vied, zabezpečiť rodovú 

rovnosť a zohľadniť širokú škálu 

poznatkov a názorov. Komisii pre 

vyhodnotenie môžu pomáhať nezávislí 

experti vybraní v súlade s článkom 44. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoluvlastníci sa písomne dohodnú na 

rozdelení ich spoluvlastníctva a 

podmienkach jeho uplatňovania. Ak nie je 

dohodnuté inak, každý spoluvlastník môže 

udeliť tretím stranám nevýhradné licencie 

na využívanie výsledkov v spoluvlastníctve 

(bez práva udeľovať sublicencie), ak s tým 

vopred oboznámi ostatných 

spoluvlastníkov a ak dostanú spravodlivú a 

primeranú náhradu. Spoluvlastníci sa môžu 

písomne dohodnúť na uplatnení iného 

režimu, než je spoluvlastníctvo. 

Spoluvlastníci sa písomne dohodnú na 

rozdelení ich spoluvlastníctva a 

podmienkach jeho uplatňovania. Ak nie je 

dohodnuté inak, každý spoluvlastník môže 

udeliť tretím stranám nevýhradné licencie 

na využívanie výsledkov v spoluvlastníctve 

(bez práva udeľovať sublicencie), ak s tým 

vopred oboznámi ostatných 

spoluvlastníkov a ak dostanú spravodlivú a 

primeranú náhradu. Spoluvlastníci sa môžu 

kedykoľvek pred dosiahnutím výsledkov 
písomne dohodnúť na uplatnení iného 

režimu, než je spoluvlastníctvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, vynaložia maximálne 

úsilie na využitie svojich výsledkov, a to 

najmä v Únii. Využitie môže byť priame 

zo strany prijímateľov alebo nepriame, 

najmä prostredníctvom prevodu a udelenia 

licencie na využívanie výsledkov v súlade 

s článkom 36. 

Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, vynaložia maximálne 

úsilie na využitie svojich výsledkov, a to 

prednostne v Únii. Využitie môže byť 

priame zo strany prijímateľov alebo 

nepriame, najmä prostredníctvom prevodu 

a udelenia licencie na využívanie 

výsledkov v súlade s článkom 36. 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 6 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa v pracovnom programe nestanovuje 

inak, návrhy musia obsahovať plán 

využívania a šírenia výsledkov. Ak 

očakávané využívanie znamená vyvinutie, 

vytvorenie, výrobu a uvedenie na trh 

výrobku alebo procesu, alebo vytvorenie a 

poskytovanie služby, tento plán musí 

Ak sa v pracovnom programe nestanovuje 

inak, návrhy musia obsahovať plán 

využívania a šírenia výsledkov. Ak 

očakávané využívanie znamená vyvinutie, 

vytvorenie, výrobu a uvedenie na trh 

výrobku alebo procesu, alebo vytvorenie a 

poskytovanie služby, tento plán musí 
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obsahovať stratégiu takéhoto využívania. 

Ak sa v pláne stanovuje využívanie 

predovšetkým v nepridružených tretích 

krajinách, právne subjekty vysvetlia, ako je 

pri uvedenom využívaní zachovaný záujem 

Únie. 

obsahovať stratégiu takéhoto využívania. 

Ak sa v pláne stanovuje využívanie 

predovšetkým v nepridružených tretích 

krajinách, právne subjekty odôvodnia, ako 

je pri uvedenom využívaní zachovaný 

záujem Únie. Ak prijímateľ takéto 

odôvodnenie nepredloží, iným právnym 

subjektom, ktoré sa o to snažia, možno 

poskytnúť nevýhradnú licenciu na 

využívanie výsledkov v Únii alebo 

v pridružených tretích krajinách. Na 

hľadanie a výber kandidátov sa využíva 

online platforma uvedená v článku 35 

ods. 1. 

Odôvodnenie 

Je potrebné podporovať využívanie výsledkov výskumu na území EÚ, a to najmä ak sa na 

tento výskum vynakladajú verejné finančné prostriedky. Je to ešte dôležitejšie v prípade, ak sa 

výskum týka odvetví, ktoré sú strategické pre konkurencieschopnosť, samostatnosť 

a bezpečnosť Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prístup sa udeľuje za spravodlivých a 

primeraných podmienok, ktoré sú 

predmetom dohody. 

Prístup sa takejto právnickej osobe udeľuje 

za rovnakých spravodlivých a primeraných 

podmienok pre príslušný typ prístupových 

práv, aké sa uplatňujú na prijímateľa 

uvedeného v odseku 2 písm. b). 

Odôvodnenie 

Podmienky prístupových práv by mali byť rovnaké tak pre pridružené subjekty, ako aj pre 

materskú spoločnosť prijímateľa: diferencované prístupové práva by vytvorili prekážky pre 

optimálne šírenie a využívanie výsledkov, a preto by obmedzili vplyv inovácií vyvinutých v 

rámci projektov programu Horizont Európa. 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Žiadosť o prístup na účely 

využívania sa môže predložiť do jedného 

roka po ukončení akcie, pokiaľ sa 

prijímatelia nedohodnú na inej lehote. 

4. Prijímatelia sa dohodnú na 

primeranej lehote na predloženie žiadosti 
o prístup na účely využívania po ukončení 

akcie. 

Odôvodnenie 

Lehoty na predloženie žiadosti o prístupové práva sa môžu líšiť v závislosti od typu projektu a 

výsledkov projektu. Prijímatelia majú najlepšie predpoklady na stanovenie vhodných lehôt v 

súvislosti s konkrétnym projektom a zamýšľanými výsledkami. Navrhnutie konkrétnej lehoty, 

aj keď možno dohodnúť inú lehotu, pravdepodobne povedie k stanoveniu tejto lehoty ako 

predvolenej a skomplikuje rokovania, ak s ňou iní prijímatelia nemôžu súhlasiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Externí experti sa vyberajú na 

základe zručností, skúseností a znalostí 

vhodných na vykonávanie úloh, ktorými 

sú poverení. 

 Komisia alebo príslušný financujúci 

orgán pri výbere externých expertov 

prijme primerané opatrenia na 

zabezpečenie ich nezávislosti a usiluje sa 

o vyvážené zloženie v rámci expertných 

skupín a hodnotiacich komisií z hľadiska 

rôznych zručností, skúseností, znalostí, 

geografickej rozmanitosti a pohlavia. 

Podľa potreby sa vynakladá aj snaha o 

dosiahnutie rovnováhy medzi súkromným 

a verejným sektorom. 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 50 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoc prijímať delegované akty 2. Právomoc prijímať delegované akty 
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uvedené v článku 45 ods. 2 sa Komisii 

udeľuje do 31. decembra 2028. 

uvedené v článku 7 ods. 3a, článku 8 ods. 

2a a článku 45 ods. 2 sa Komisii udeľuje 

do 31. decembra 2028. 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 50 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 45 ods. 2 môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 7 ods. 3a, článku 8 ods. 2a a 

článku 45 ods. 2 môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 50 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 45 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak 

Európsky parlament alebo Rada voči nemu 

nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 

ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 7 ods. 3a, článku 8 ods. 2a a 
článku 45 ods. 2 nadobudne účinnosť len, 

ak Európsky parlament alebo Rada voči 

nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 

ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 
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Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) klaster Zdravie: zlepšovanie a 

ochrana zdravia občanov v každom veku 

vďaka rozvoju inovatívnych riešení 

zameraných na prevenciu, diagnostiku, 

monitorovanie, liečbu a vyliečenie 

ochorení; zmierňovanie zdravotných rizík, 

ochrana obyvateľstva a podpora dobrého 

zdravia; zabezpečenie nákladovo 

efektívnejších, spravodlivejších a 

udržateľnejších systémov verejného 

zdravotníctva; a podpora pacientov a 

umožnenie ich účasti a samostatnej 

starostlivosti. 

a) klaster Zdravie: zlepšovanie a 

ochrana zdravia občanov v každom veku 

vďaka rozvoju inovatívnych, účinných, 

bezpečných a prístupných riešení, a to aj 

prostredníctvom výskumu politiky, 
zameraných na prevenciu, diagnostiku, 

monitorovanie, liečbu a vyliečenie 

ochorení vrátane ochorení spojených s 

vysokou úmrtnosťou a dlhodobou 

chorobnosťou; zmierňovanie zdravotných 

rizík, ochrana obyvateľstva a podpora 

dobrého zdravia; zabezpečenie nákladovo 

efektívnejších, spravodlivejších a 

udržateľnejších systémov verejného 

zdravotníctva, ktoré sú viac zamerané na 

človeka; a podpora pacientov a umožnenie 

ich účasti a samostatnej starostlivosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: zdravie počas celého 

života; environmentálne a sociálne 

determinanty zdravia; neprenosné a 

zriedkavé ochorenia; infekčné ochorenia; 

nástroje, technológie a digitálne riešenia 

pre zdravie a zdravotnú starostlivosť; 
Systémy zdravotnej starostlivosti 

Oblasti intervencie: zdravie počas celého 

života; environmentálne, hospodárske 

a sociálne determinanty zdravia; 

neprenosné a zriedkavé ochorenia; 

infekčné ochorenia; spravodlivé systémy 

zdravotnej starostlivosti zamerané na 

človeka. 

Odôvodnenie 

Nerovnosť v oblasti zdravia medzi členskými štátmi EÚ a v rámci nich je veľkou výzvou pre 

sociálnu súdržnosť, blahobyt a hospodársky rozvoj európskych spoločností. Členské štáty 

Európskej únie sa zaviazali, že splnia ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030, 

pričom cieľ č. 3 týkajúci sa zdravia zahŕňa „univerzálne zdravotné poistenie vrátane ochrany 

finančných rizík, prístup ku kvalitným základným službám zdravotnej starostlivosti a prístup k 

bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným základným liekom a vakcínam pre 
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všetkých“. Zameranie na človeka (alebo zameranie na pacienta) sa v teórii uznáva ako 

spoločný princíp fungovania európskych systémov zdravotníctva. S cieľom zabezpečiť súlad s 

týmito cieľmi a synergie s existujúcimi snahami by mal program Horizont Európa explicitne 

prispievať k systémom zdravotnej starostlivosti, ktoré sú zamerané na človeka a spravodlivé. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno c – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: výrobné technológie; 

digitálne technológie; progresívne 

materiály; umelá inteligencia a robotika; 

internet ďalšej generácie; vysokovýkonná 

výpočtová technika a veľké dáta; obehový 

priemysel; nízkouhlíkový a ekologický 

priemysel; vesmír; 

Oblasti intervencie: výrobné technológie; 

digitálne technológie; progresívne 

materiály; umelá inteligencia a robotika; 

internet ďalšej generácie; vysokovýkonná 

výpočtová technika a veľké dáta; obehový 

priemysel; nízkouhlíkový a ekologický 

priemysel; vesmír; námorný priemysel 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti 

dopravy; čistá doprava a mobilita; 

inteligentná mobilita; uskladňovanie 

energie; 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; zdravé a 

energeticky úsporné budovy; inteligentné 
obce a mestá; konkurencieschopnosť 

priemyslu v oblasti dopravy; čistá doprava 

a mobilita; inteligentná mobilita; 

uskladňovanie energie; 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno e – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) Klaster Potravinové a prírodné e) Klaster Udržateľné potraviny, 
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zdroje: ochrana, obnova, udržateľné 

hospodárenie s prírodnými a biologickými 

zdrojmi z pevniny a mora a ich využívanie 

na riešenie potravinovej a výživovej 

bezpečnosti a prechod na nízkouhlíkové, 

obehové hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje. 

životné prostredie a prírodné zdroje; 

ochrana, obnova, udržateľné hospodárenie 

s prírodnými a biologickými zdrojmi z 

pevniny a mora a ich využívanie na 

riešenie potravinovej a výživovej 

bezpečnosti a prechod na dekarbonizované 

obehové hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno e – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 

a vidiecke oblasti; moria a oceány; 

potravinové systémy; systémy inovácií na 

biologickej báze; obehové systémy; 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a ochrana a 

obnova prírody; udržateľne riadené 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 

a vidiecke oblasti; moria a oceány a modré 

hospodárstvo; agroekologické potravinové 

systémy; systémy inovácií na biologickej 

báze; obehové systémy; 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. Bude 

podporovať aj plnenie ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných 

v článku 3. Táto časť bude tvoriť základ 

pre zvyšok programu a zároveň bude 

podporovať činnosti, ktoré prispievajú k 

inovatívnejšej Európe viac založenej na 

znalostiach, kde majú ženy a muži rovnaké 

postavenie a ktorá je na čele globálnej 

hospodárskej súťaže, čím sa v rámci celej 

Európy optimalizujú silné stránky a 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. Bude 

podporovať aj plnenie ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných 

v článku 3. Táto časť bude tvoriť základ 

pre zvyšok programu a zároveň bude 

podporovať činnosti, ktoré zapájajú 

občiansku spoločnosť a prispievajú k 

inovatívnejšej Európe viac založenej na 

znalostiach, kde majú ženy a muži rovnaké 

postavenie a ktorá je na čele globálnej 

hospodárskej súťaže, čím sa v rámci celej 
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potenciál jednotlivých členských štátov v 

dobre fungujúcom EVP, v ktorom je voľný 

pohyb poznatkov a vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily, kde informovaní občania 

chápu výsledky výskumu a inovácií a 

dôverujú im a tieto výsledky sú prínosom 

pre spoločnosť ako celok a kde politika 

EÚ, najmä politika v oblasti výskumu a 

inovácií, vychádza z kvalitných vedeckých 

dôkazov. 

Európy optimalizujú silné stránky a 

potenciál jednotlivých členských štátov v 

dobre fungujúcom EVP, v ktorom je voľný 

pohyb poznatkov a vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily a kde sa občania a 

občianska spoločnosť zapájajú do 

stanovenia programu v oblasti výskumu a 

inovácií tak, aby mal program prínos pre 

spoločnosť ako celok, a informovaní 

občania chápu výsledky výskumu a 

inovácií a dôverujú im a kde politika EÚ, 

najmä politika v oblasti výskumu a 

inovácií, vychádza z kvalitných vedeckých 

dôkazov. 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dokaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej 

občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie 

globálnych výziev a plnenie výskumných a 

inovačných cieľov, zabezpečovanie 

konkurencieschopnosti EÚ a prispievanie k 

posilňovaniu európskeho výskumného a 

inovačného priestoru, ako aj k plneniu 

medzinárodných záväzkov. 

a) dôkaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej 

občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie 

globálnych výziev vrátane cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja a plnenie 

výskumných a inovačných cieľov, 

zabezpečovanie konkurencieschopnosti EÚ 

a prispievanie k posilňovaniu európskeho 

výskumného a inovačného priestoru, ako aj 

k plneniu medzinárodných záväzkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) transparentnosť a otvorenosť 

európskeho partnerstva, pokiaľ ide o 

určenie priorít a cieľov, a zapojenie 

partnerov a zainteresovaných strán z 

rôznych odvetví, ak je to relevantné aj na 

c) transparentnosť a otvorenosť 

európskeho partnerstva, pokiaľ ide o 

určenie priorít a cieľov, a zapojenie 

partnerov a zainteresovaných strán z 

rôznych odvetví vrátane občianskej 
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medzinárodnej úrovni; spoločnosti a partnerov a 

zainteresovaných strán na medzinárodnej 

úrovni, ak je to relevantné; 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– určenie merateľných očakávaných 

výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci 

konkrétnych lehôt vrátane kľúčovej 

hospodárskej hodnoty pre Európu; 

– určenie merateľných očakávaných 

výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci 

konkrétnych lehôt vrátane kľúčového 

spoločenského vplyvu a kľúčovej 

hospodárskej hodnoty pre Európu; 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno e – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať aspoň 50 % a 

môžu dosiahnuť až 75 % celkových 

rozpočtových záväzkov európskeho 

partnerstva. Podiel príspevkov partnerov 

iných ako Únia bude mať v prípade 

všetkých inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev formu peňažných 

príspevkov. 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať aspoň 50 % a 

môžu dosiahnuť až 75 % celkových 

rozpočtových záväzkov európskeho 

partnerstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) právna záväznosť záväzkov 

všetkých partnerov počas celého trvania 

iniciatívy, najmä pokiaľ ide o finančné 

d) dlhodobo vyrovnané záväzky 

všetkých partnerov počas celého trvania 

iniciatívy, najmä pokiaľ ide o peňažné 
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príspevky; a/alebo nepeňažné príspevky; 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podávanie osobitných správ o 

kvantitatívnych a kvalitatívnych pákových 

efektoch vrátane peňažných a nepeňažných 

príspevkov, viditeľnosti a pozície v 

medzinárodnom kontexte, vplyvu na riziká 

investícií zo súkromného sektora súvisiace 

s výskumom a inováciami. 

b) podávanie osobitných správ o 

kvantitatívnych a kvalitatívnych pákových 

efektoch vrátane peňažných a/alebo 

nepeňažných príspevkov, viditeľnosti a 

pozície v medzinárodnom kontexte, vplyvu 

na riziká investícií zo súkromného sektora 

súvisiace s výskumom a inováciami. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh nariadenia 

Príloha V – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení politických priorít EÚ 

prostredníctvom výskumu a inovácií, v 

prínosoch a vplyve, ktoré bude mať plnenie 

výskumných a inovačných misií, a v 

posilnení šírenia inovácií v spoločnosti. 

Pokrok pri dosahovaní tohto vplyvu sa 

bude monitorovať prostredníctvom 

nepriamych ukazovateľov stanovených 

podľa týchto štyroch kľúčových ciest k 

dosiahnutiu vplyvu. 

Spoločenský vplyv programu by sa mal 

prejaviť v riešení globálnych výziev 

a politických priorít a záväzkov EÚ 

prostredníctvom výskumu a inovácií, v 

prínosoch a vplyve, ktoré bude mať plnenie 

výskumných a inovačných misií, a v 

posilnení šírenia inovácií v spoločnosti 

prostredníctvom organizácií občianskej 

spoločnosti a zapájania občanov a v 

konečnom dôsledku v prispievaní k 

blahobytu ľudí. Pokrok pri dosahovaní 

tohto vplyvu sa bude monitorovať 

prostredníctvom nepriamych ukazovateľov 

stanovených podľa týchto štyroch 

kľúčových ciest k dosiahnutiu vplyvu. 
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19.11.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Henna Virkkunen 

 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

S cieľom zabezpečiť ciele Únie, priority a ciele stanovené v agende pre zamestnanosť, rast, 

spravodlivosť a demokratickú zmenu a v Parížskej dohode, ako aj ciele trvalo udržateľného 

rozvoja by výška celkového rozpočtu mala byť primeraná tomu, aby sa zabezpečila celková 

konkurencieschopnosť Európy a jej vedúce postavenie v oblasti vedy, technológií a 

priemyslu. Takmer 75 % projektov, ktoré boli hodnotené ako excelentné, nebolo z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov možné financovať z programu Horizont 2020. Z tohto 

dôvodu je nevyhnutné zvýšiť celkový rozpočet programu Horizont Európa na 

131 749 000 000 EUR. 

Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu by mala byť kľúčovým cieľom programu 

Horizont Európa. Najmä pilier II Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu je 

rozhodujúci pre rast a konkurencieschopnosť Európy. Aby sa EÚ a jej priemyselné odvetvia 

stali svetovým lídrom v oblasti inovácie, digitalizácie a dekarbonizácie, podiel piliera II na 

rozpočte by sa mal zvýšiť na 60 % celkového rozpočtu. 

Európske dopravné odvetvia sú pilierom jej hospodárstva a konkurencieschopnosti. 

Automobilový priemysel zamestnáva 12 miliónov ľudí a predstavuje 4 % HDP EÚ. Toto 

odvetvie je najväčším súkromným investorom v oblasti výskumu a vývoja. Európska únia 

patrí medzi najväčších svetových výrobcov motorových vozidiel a zároveň je jedným z 

najväčších vývozcov automobilových technológií. Letecká doprava zamestnáva takmer 5 

miliónov ľudí a predstavuje 2,1 % európskeho HDP. Európske odvetvia námornej a 

železničnej dopravy zohrávajú významnú úlohu pri dosahovaní ambicióznych cieľov v oblasti 

klímy, ako aj pri prispievaní k hospodárstvu EÚ. 

Splnenie cieľov v oblasti klímy a zníženie emisií CO2 najmä v odvetví dopravy sú pre Európu 
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jedny z kľúčových otázok. Cestná doprava produkuje približne jednu pätinu celkových emisií 

oxidu uhličitého (CO2) v EÚ, preto je mimoriadne dôležité urýchliť zavádzanie alternatívnych 

zdrojov energie s nízkymi emisiami do dopravy, ako sú moderné biopalivá, elektrická 

energia, vodík a obnoviteľné syntetické palivá, a odstrániť prekážky elektrifikácie dopravy. 

Je potrebné zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v oblasti technológií čistej energie a čistej 

mobility. Európska únia musí prispieť k bezpečnejším cestám a mobilite, aby do roku 2050 

splnila svoj dlhodobý cieľ vízie nulovej nehodovosti (tzv. Vision Zero).  

Digitalizácia a automatizácia ponúkajú obrovské možnosti uplatniteľné v oblasti mobility v 

Európe. Je dôležité nájsť nové riešenia na prelomenie bariér medzi spôsobmi dopravy. Je 

potrebné zlepšiť tok údajov v logistických reťazcoch a zvýšiť účinnosť logistiky, pričom sa 

treba zamerať na vývoj inteligentnej automatizácie. Súčasne sa do všetkých klastrov musí 

plne integrovať kybernetická bezpečnosť. 

Je dôležité zabezpečiť možnosť medziodvetvového a interdisciplinárneho výskumu a 

spolupráce medzi všetkými piliermi, klastrami a vnútri klastrov. Je dôležité lepšie integrovať 

dopravu, energetiku a digitálny sektor s cieľom urýchliť dekarbonizáciu a digitalizáciu 

hospodárstva EÚ.  

Napokon, spravodajkyňa víta novú generáciu európskych partnerstiev a intenzívnejšiu 

spoluprácu s inými programami EÚ. Pomocou programu Horizont Európa sa zracionalizuje 

počet partnerstiev, ktoré EÚ nadväzuje alebo financuje, s partnermi, ako je priemysel, 

občianska spoločnosť a príspevkové nadácie, s cieľom zvýšiť ich účinnosť a vplyv pri 

dosahovaní politických priorít Európy. Programom Horizont Európa sa podporia účinné a 

funkčné prepojenia s ďalšími budúcimi programami EÚ, ako sú politika súdržnosti, Európsky 

obranný fond, program Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 

ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového 

programu pre výskum a inovácie na 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Horizont Európa – rámcový program pre 

výskum a inováciu na obdobie 2021 – 
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obdobie 2021 – 2027 (ďalej len 

„program“), aby podporila tvorbu a šírenie 

kvalitných poznatkov a technológií, 

posilnila účinok výskumu a inovácie pri 

vývoji, podpore a vykonávaní politík Únie, 

podporila zavádzanie inovačných riešení v 

priemysle a spoločnosti na riešenie 

globálnych výziev a presadzovala 

konkurencieschopnosť priemyslu, 

podporila všetky formy inovácií vrátane 

prelomových inovácií, posilnila uvádzanie 

inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na riešenie globálnych výziev a 

presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporila hospodársky rast, 

zvýšila kvalitu života občanov a vytvorila 

pracovné miesta, aby podporila všetky 

formy inovácií vrátane prelomových 

inovácií a zintenzívnila uvádzanie 

inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Vedecký výskum by sa mal čoraz 

viac prispôsobiť rešpektovaniu živých 

bytostí a mal by upustiť od testovania na 

zvieratách. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce, v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja. 

Implementáciou programu by sa malo 

prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Európskej únie pri rozdelení úloh 

rovnovážne medzi výskum, akademickú 

obec a priemysel, ako aj prostredníctvom 

cielenej medzinárodnej spolupráce pri 

súčasnom zachovaní vyváženej účasti 

všetkých členských štátov na programe, v 

súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo 
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udržateľného rozvoja. Implementáciou 

programu by sa malo prispieť k 

dosiahnutiu tohto cieľa. 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) podľa 

povahy zapojených výskumných a 

inovačných komunít, ako aj podľa druhov 

a účelu vykonávaných činností a 

vyžadovaných účinkov. Od kombinácie 

týchto faktorov by mal závisieť výber 

prístupu v prípade jednotlivých častí 

programu, ktoré všetky prispievajú k 

všetkým všeobecným a špecifickým 

cieľom programu. 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) podľa 

povahy zapojených výskumných a 

inovačných komunít, ako aj podľa druhov 

a účelu vykonávaných činností a 

vyžadovaných účinkov. Od kombinácie 

týchto faktorov by mal závisieť výber 

prístupu v prípade jednotlivých častí 

programu, ktoré všetky prispievajú k 

všetkým všeobecným a špecifickým 

cieľom programu. Mala by sa zabezpečiť 

rovnováha medzi základným a 

aplikovaným výskumom. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Program by mal podporovať 

výskumné a inovačné činnosti v rámci 

celého výskumného a inovačného 

reťazca, od základného výskumu, cez 

aplikovaný výskum až po demonštračné 

činnosti, praktické prevedenie inovácie a 

činnosti predchádzajúce uvedeniu 

produktu na trh. Mala by sa zabezpečiť 

spravodlivá rovnováha medzi jednotlivými 

fázami výskumu. Únia uznáva, že kvalitný 

výskum, najmä základný výskum, v 

zásadnej miere prispieva k dosahovaniu 

cieľov a priorít politiky EÚ a je dôležitou 
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podmienkou ich dosahovania. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by mali 

tvoriť klastre výskumných a inovačných 

činností s cieľom maximalizovať 

integráciu v rámci príslušných pracovných 

oblastí a zároveň zaistiť silný a udržateľný 

účinok vo vzťahu k vynaloženým 

prostriedkom. V snahe o plnenie cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 

dosiahnutie konkurencieschopnosti 

priemyslu Únie bude podporovať 

spoluprácu bez ohľadu na hranice medzi 

disciplínami, odvetviami, politikami a 

štátmi. 

(10)  Na pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by sa 

malo vyčleniť aspoň 60 % finančného 

krytia na vykonávanie rámcového 

programu, ako sa vymedzuje v článku 9. 

Mali by ho tvoriť klastre výskumných a 

inovačných činností s cieľom 

maximalizovať integráciu v rámci 

príslušných pracovných oblastí a zároveň 

zaistiť silný a udržateľný účinok vo vzťahu 

k vynaloženým prostriedkom. V snahe o 

plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja a dosiahnutie 

konkurencieschopnosti priemyslu Únie 

bude podporovať spoluprácu bez ohľadu na 

hranice medzi disciplínami, odvetviami, 

politikami a štátmi. Činnosti v rámci tohto 

piliera by mali pokrývať celú škálu 

výskumných a inovačných činností, ako 

sú základný a aplikovaný výskum, vývoj, 

testovanie a demonštrácia, podpora 

verejného obstarávania, prednormatívny 

výskum a stanovovanie noriem, či 

zavádzanie inovácií na trh, aby sa 

zabezpečilo, že Európa zostane na čele 

výskumu v strategicky určených 

prioritných oblastiach. S cieľom 

zabezpečiť prístup založený na zapojení 

viacerých zainteresovaných strán a 

zohľadnenie potrieb spoločnosti by 

relevantné zainteresované strany spolu s 

občianskou spoločnosťou mali byť 

aktívne zapájané do stanovovania 

výskumnej agendy prostredníctvom 

procesu strategického plánovania a 

vypracúvania pracovných programov. 

Pozmeňujúci návrh  7 

 



 

RR\1170302SK.docx 259/394 PE625.305v02-00 

 SK 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti inovácií, digitalizácie a 

dekarbonizácie, najmä investíciami do 

kľúčových podporných technológií, ktoré 

budú oporou pre podnikanie v budúcnosti. 

Akcie programu by mali byť primerane 

použité na riešenie zlyhaní trhu alebo 

prípadov suboptimálnych investícií bez 

zdvojovania súkromných investícií alebo 

ich vytlačenia a mali byť mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. Tak sa zaistí 

súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 

(12) Je dôležité premeniť EÚ na 

svetového lídra v oblasti inovácie, 

digitalizácie a dekarbonizácie, najmä 

investíciami do kľúčových podporných 

technológií, ktoré budú oporou pre 

podnikanie v budúcnosti. Akcie programu 

by mali zvyšovať investície, podporovať 

ciele politiky EÚ prostredníctvom jeho 

zamerania na vynikajúcu vedu, vedúce 

postavenie priemyslu a spoločenské výzvy 

a byť použité na riešenie zlyhaní trhu alebo 

prípadov suboptimálnych investícií bez 

zdvojovania súkromných investícií alebo 

ich vytlačenia a mali byť mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. Tak sa zaistí 

súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 

Pozmeňujúci návrh  8 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera 

o skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí ambicióznejšie 

investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv, 

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácií v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

(COM(2018) 2 final) a uznesenie 

Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 o 

hodnotení vykonávania programu 

Horizont 2020 so zreteľom na jeho 

predbežné hodnotenie a návrh deviateho 

rámcového programu (P8_TA(2017)0253) 

obsahujú súbor odporúčaní pre tento 

program, ako aj pravidlá účasti a šírenia, 

pričom sa opierajú o skúsenosti získané pri 

predchádzajúcom programe a o informácie 

od inštitúcií EÚ a zainteresovaných strán. 

K uvedeným odporúčaniam patrí 

ambicióznejšie investovať s cieľom 

dosiahnuť kritické množstvo a 

maximalizovať vplyv, podporovať 
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komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a pokračovať v 

zjednodušení na základe skúseností s 

implementáciou programu Horizont 2020. 

prelomové inovácie, umiestňovať 

investície do výskumu a inovácií v EÚ 

prioritne v oblastiach s vysokou pridanou 

hodnotou, a to najmä zameraním sa na 

konkrétne misie, zapojením občanov a 

širokou komunikáciou, racionalizovať 

prostredie financovania v Únii s cieľom 

plne využiť potenciál výskumu a inovácií 

všetkých členských štátov, a to aj 

zoštíhlením rozsahu partnerských iniciatív 

a systémov spolufinancovania, vyvinúť 

viac konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín pri súčasnej ochrane 

záujmov EÚ a ďalej sa usilovať o 

zjednodušenie s cieľom podporiť 

rýchlejšie inovačné cykly a zabezpečiť 

nižšiu administratívnu záťaž žiadateľov, 

najmä MSP a prijímateľov, a pokračovať v 

zjednodušení na základe skúseností s 

implementáciou programu Horizont 2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Treba ešte viac znížiť 

administratívnu záťaž žiadateľov s 

cieľom znížiť túto prekážku účasti, najmä 

pre malé a stredné podniky, menšie 

výskumné organizácie a organizácie 

občianskej spoločnosti. 

Pozmeňujúci návrh  10 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

(15) Program by sa mal usilovať o 

ďalšie posilnenie, zefektívnenie a 
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počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Európsky 

horizont. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Európsky horizont. 

zabezpečenie väčšej účinnosti synergií s 

ostatnými programami Únie, počnúc ich 

navrhovaním a strategickým plánovaním, 

cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie, a to väčším vzájomným 

zosúladením priorít. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite je potrebná krížová 

kontrola náležitých vzájomných prepojení 

s inými programami. S cieľom zvýšiť 

pákový efekt financovania Únie môže 

dochádzať k presunom z iných programov 

Únie na činnosti v rámci programu 

Horizont Európa. V takýchto prípadoch sa 

riadia pravidlami programu Horizont 

Európa. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky EÚ by mal 

program nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, výskumné organizácie, subjekty 

s verejnoprávnym poslaním na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie 

občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 

nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky EÚ by mal 

program nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, výskumné organizácie, subjekty 

s verejnoprávnym poslaním na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie 

občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 

nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. Reformou súčasných nástrojov 

partnerstva a iniciatív by sa malo umožniť 

úplne využitie ich potenciálu na 

dosiahnutie ambicióznych cieľov politiky. 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V rámci piliera Otvorené inovácie 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania zameranú na realizáciu a 

urýchlenie prelomových inovácií v záujme 

rýchleho rastu trhu. Mal by prilákať 

inovatívne spoločnosti s potenciálom 

rozšírenia na medzinárodnej aj únijnej 

úrovni a poskytovať rýchle a flexibilné 

granty a možnosti spoločných investícií aj 

so súkromnými investormi. V záujme 

naplnenia týchto cieľov by mala byť 

založená Európska rada pre inováciu 

(EIC). Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT) a všeobecne 

európske inovačné ekosystémy, a to najmä 

spolufinancujúcimi partnerstvami s aktérmi 

podporujúcimi inovácie na celoštátnej a 

regionálnej úrovni. 

(19) V rámci piliera Otvorené inovácie 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania zameranú na realizáciu a 

urýchlenie prelomových inovácií v záujme 

rýchleho rastu trhu. Mal by prilákať 

inovatívne spoločnosti vrátane MSP 

a startupov s potenciálom rozšírenia na 

medzinárodnej aj únijnej úrovni 

a poskytovať rýchle a flexibilné granty 

a možnosti spoločných investícií aj so 

súkromnými investormi. V záujme 

naplnenia týchto cieľov by mala byť 

založená Európska rada pre inováciu 

(EIC). Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT) a všeobecne 

európske inovačné ekosystémy, a to najmä 

spolufinancujúcimi partnerstvami s aktérmi 

podporujúcimi inovácie na celoštátnej a 

regionálnej úrovni. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Ciele politiky tohto programu sa 

budú riešiť aj finančnými nástrojmi a 

rozpočtovými zárukami v rámci aspektov 

politiky v rámci fondu InvestEU. Finančná 

podpora by sa mala primerane použiť na 

riešenie zlyhaní trhu alebo prípadov 

suboptimálnych investícií a akcie by 

nemali viesť k zdvojovaniu alebo 

vytlačeniu súkromných investícií či 

narúšaniu hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. 

(20) Ciele politiky tohto programu sa 

budú riešiť aj finančnými nástrojmi a 

rozpočtovými zárukami v rámci aspektov 

politiky v rámci fondu InvestEU. Finančná 

podpora by sa mala primerane použiť na 

zvýšenie investícií a akcie by nemali viesť 

k zdvojovaniu alebo vytlačeniu 

súkromných investícií či narúšaniu 

hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 

Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú 

hodnotu. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných a 

inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania a podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych a 

inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Systémy podpory zo strany EIT by mali 

prinášať výhody pre prijímateľov EIC, 

zatiaľ čo startupy vznikajúce zo 

znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT by mali mať prístup k akciám EIC. 

Keďže EIT je zameraný na inovačné 

ekosystémy, čím by sa mal prirodzene 

zaradiť do piliera Otvorené inovácie, 

plánovanie jeho ZIS by malo byť na 

základe procesu strategického plánovania 

zosúladené s pilierom Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu. 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných a 

inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania a podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych a 

inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Väčší dôraz na inováciu a trhovo 

orientované zručnosti výskumných 

pracovníkov sú veľmi dôležitými aspektmi 

vytvárania pracovných miest a expanzie 

podnikov v Európe. Systémy podpory zo 

strany EIT by mali prinášať výhody pre 

prijímateľov EIC, zatiaľ čo startupy 

vznikajúce zo znalostných a inovačných 

spoločenstiev EIT by mali mať prístup k 

akciám EIC. Keďže EIT je zameraný na 

inovačné ekosystémy, čím by sa mal 

prirodzene zaradiť do piliera Otvorené 

inovácie, plánovanie jeho ZIS by malo byť 

na základe procesu strategického 

plánovania zosúladené s pilierom Globálne 

výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja. Medzinárodná spolupráca by mala 

mať za cieľ posilniť excelentnosť Únie v 

oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť 

atraktívnosť a hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

výzvy prevtelené do cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a podporovať externé 

politiky Únie. Mal by sa presadzovať 

prístup všeobecnej otvorenosti pre 

medzinárodnú participáciu a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce, a to aj 

prostredníctvom vhodnej oprávnenosti na 

financovanie subjektov usadených v 

krajinách s nízkymi až strednými príjmami. 

Zároveň by sa malo presadzovať 

pridružovanie tretích krajín k programu. 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja. Medzinárodná spolupráca by mala 

mať za cieľ posilniť excelentnosť Únie v 

oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť 

atraktívnosť a hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

výzvy prevtelené do cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a podporovať externé 

politiky Únie. Mal by sa presadzovať 

prístup všeobecnej otvorenosti pre 

medzinárodnú participáciu a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce, do ktorých 

budú zapájané aj krajiny s nízkym a 

stredným príjmom, a to aj prostredníctvom 

vhodnej oprávnenosti na financovanie 

subjektov usadených v krajinách s nízkymi 

až strednými príjmami. Zároveň by sa malo 

presadzovať pridružovanie tretích krajín k 

programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

aktívne a systematicky usilovať o 

zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 
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občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. Napriek 

tomu, že excelentnosť zostáva jedinou 

zásadou poskytovania finančných 

prostriedkov v rámci programu Horizont 

Európa, EÚ a členské štáty musia 

zintenzívniť svoje úsilie zamerané na 

odstraňovanie rodových rozdielov v 

oblasti vedy a výskumu, a teda zvýšiť 

počet výskumných pracovníčok, ktorým sú 

prideľované finančné prostriedky v rámci 

programov EÚ. V rámci tohto nariadenia 

je mimoriadne dôležité s ohľadom na 

situáciu v príslušnej oblasti výskumu 

a inovácie zabezpečiť vyvážené zastúpenie 

mužov a žien v hodnotiacich komisiách 

a v ostatných relevantných poradných a 
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expertných orgánoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Koherentnosť a synergie medzi 

programom Európsky horizont a 

vesmírnym programom EÚ prispejú k 

podpore konkurencieschopného a 

inovatívneho európskeho vesmírneho 

odvetvia v globálnom meradle, posilnia 

nezávislosť Európy, pokiaľ ide o prístup k 

vesmíru a jeho využívanie v chránenom a 

bezpečnom prostredí, a posilnia postavenie 

Európy ako celosvetového aktéra. Na 

dosiahnutie prelomových riešení v rámci 

programu Európsky horizont sa využijú 

údaje a služby, ktoré sprístupní vesmírny 

program. 

(36) Koherentnosť a synergie medzi 

programom Horizont Európa a vesmírnym 

programom EÚ prispejú k podpore 

konkurencieschopného a inovatívneho 

európskeho vesmírneho odvetvia v 

globálnom meradle, posilnia nezávislosť 

Európy, ako aj jej diplomaciu týkajúcu sa 

kozmického priestoru a medzinárodnú 

spoluprácu, pokiaľ ide o prístup k vesmíru 

a jeho využívanie v chránenom a 

bezpečnom prostredí, a posilnia postavenie 

Európy ako celosvetového aktéra. Na 

dosiahnutie prelomových riešení v rámci 

programu Horizont Európa sa využijú 

údaje a služby, ktoré sprístupní vesmírny 

program, ktorý bude musieť chrániť 

diplomaciu týkajúcu sa kozmického 

priestoru a medzinárodnú spoluprácu, a 

zároveň sa zohľadnia všetky súkromné 

iniciatívy, ktoré už na trhoch prebiehajú. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 48 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(48) Aktuálny systém úhrady 

skutočných nákladov na zamestnancov by 

sa mal ďalej zjednodušiť na základe 

prístupu projektového odmeňovania 

vypracovaného v rámci programu 

Horizont 2020 a ešte viac zosúladiť s 

nariadením o rozpočtových pravidlách. 

(48) Aktuálny systém úhrady 

skutočných nákladov na zamestnancov by 

sa mal ďalej zjednodušiť s cieľom 

odstrániť rozdiely v odmeňovaní 

výskumných pracovníkov EÚ zapojených 

do programu, a to aj na základe prijatia 

vnútroštátnych účtovných postupov. 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 51 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na excelentnosť, by 

mali ostať zachované. Návrhy by sa mali 

naďalej vyberať na základe hodnotenia 

nezávislých expertov. V prípade potreby 

by sa malo prihliadať na nutnosť zaistiť 

celkovú súdržnosť portfólia projektov. 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na kritériá 

excelentnosti, vplyvu, kvality a 

efektívnosti vykonávania, by mali ostať 

zachované. Návrhy by sa mali naďalej 

vyberať na základe hodnotenia nezávislých 

expertov. Komisia by mala zorganizovať 

pilotné projekty anonymizovaného 

hodnotenia návrhov a zanalyzovať ich 

výsledky, aby v opodstatnenom prípade 

zaviedla postup anonymizovaného 

hodnotenia do všetkých častí programu 

Horizont Európa. V prípade potreby by sa 

malo prihliadať na nutnosť zaistiť celkovú 

súdržnosť portfólia projektov nezávislými 

odborníkmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. „excelentnosť“ ako kritérium pre 

hodnotenie aplikácií znamená jasnosť, 

dôveryhodnosť a relevantnosť cieľov, 

inovačný potenciál, priemyselnú trhovú 

hodnotu, pokrok za hranice súčasnej 

technologickej úrovne z hľadiska miery 

inovácie potrebnej na uspokojenie potrieb 

verejného obstarávania a európsky 

význam vo vzťahu k európskym 

stratégiám alebo k stratégiám členských 

štátov; 

 

Pozmeňujúci návrh  22 
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Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť vo 

všetkých členských štátoch a regiónoch, a 

to aj v jej priemysle, najmä 

prostredníctvom budovania spoločnosti 

založenej na znalostiach a inovácii, 

dosiahnuť strategické priority Únie a 

prispieť k riešeniu globálnych výziev 

vrátane plnenia cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podporovať vznik a šírenie nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení globálnych výziev; 

a) podporovať vznik a šírenie nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií 

a riešení globálnych výziev vrátane zmeny 

klímy a plnenia cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) plne využívať potenciál všetkých 

členských štátov v oblasti výskumu 

a inovácií a podporovať vytváranie 

nových excelentných výskumných 

a inovačných sietí v rámci Únie, do 

ktorých budú zapájané aj členské štáty a 
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regióny s nižšou úrovňou výkonnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) inovácie pre MSP; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) klaster Potravinové a prírodné 

zdroje; 

e) klaster Potraviny, prírodné zdroje, 

moria a oceány; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) zvyšovanie atraktívnosti Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Komisia do konca júla 2021 

pripraví pre každý pilier komplexný 

program, ktorý bude zahŕňať 

harmonogram pracovných programov 

a výziev na predkladanie návrhov, ich 

témy a pridelené finančné prostriedky, 

ako aj iné podrobné údaje potrebné na 

zabezpečenie transparentnosti 
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a predvídateľnosti počas celého obdobia 

programu. Komplexný program sa prijme 

delegovaným aktom v súlade s článkom 

50. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) musia byť technologicky 

neutrálne; 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 94 100 000 000 EUR v bežných 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) a navyše suma pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 120 000 000 000 EUR v stálych 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) a navyše suma pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) 52 700 000 000 EUR na pilier II 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

b) 72 000 000 000 EUR na pilier II 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

Pozmeňujúci návrh  32 
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Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. 2 800 000 000 EUR na klaster 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť; 

2. 2 900 000 000 EUR na klaster 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. 15 000 000 000 EUR na klaster 

Digitalizácia a priemysel; 

3. 25 000 000 000 EUR na klaster 

Digitalizácia, priemysel a vesmír; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. 15 000 000 000 EUR na klaster 

Klíma, energetika a mobilita; 

4. 28 000 000 000 EUR na klaster 

Klíma, energetika a mobilita; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. 10 000 000 000 EUR na klaster 

Potravinové a prírodné zdroje; 

5. 13 000 000 000 EUR na klaster 

Potraviny, prírodné zdroje, moria a 

oceány; 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. 2 200 000 000 EUR na nejadrové 

priame akcie Spoločného výskumného 

centra (JRC); 

6. 3 100 000 000 EUR na nejadrové 

priame akcie Spoločného výskumného 

centra (JRC); 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 1 – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) prihlásenie sa k otvorenému 

trhovému hospodárstvu založenému na 

pravidlách vrátane spravodlivého a 

rovnocenného zaobchádzania s právami 

duševného vlastníctva, s podporou 

demokratických inštitúcií; 

ii) prihlásenie sa k otvorenému 

trhovému hospodárstvu založenému na 

pravidlách vrátane spravodlivého 

a rovnocenného zaobchádzania s právami 

duševného vlastníctva a prísnych 

nariadení o ochrane súkromia a osobných 

údajov, s podporou demokratických 

inštitúcií; 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Akcie, ktoré nie sú eticky 

prijateľné, môžu byť kedykoľvek 

zamietnuté alebo ukončené. 

6. Akcie, ktoré nie sú eticky 

prijateľné, sa musia vždy zamietnuť alebo 

ukončiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Dodávateľ, ktorý vytvára výsledky 

v rámci obstarávania vo fáze pred 

komerčným využitím, musí byť 

prinajmenšom vlastníkom práv duševného 

vlastníctva, ktoré sú s tým spojené. Verejní 

3. Dodávateľ, ktorý vytvára výsledky 

v rámci obstarávania vo fáze pred 

komerčným využitím, musí byť vlastníkom 

práv duševného vlastníctva, ktoré sú s tým 

spojené. Verejní obstarávatelia majú práva 
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obstarávatelia majú aspoň práva na 

bezplatný prístup k výsledkom na vlastné 

využitie a právo na udelenie nevýhradných 

licencií tretím stranám na využívanie 

výsledkov v mene verejného obstarávateľa 

za spravodlivých a primeraných 

podmienok bez akéhokoľvek práva na 

udelenie sublicencie, alebo právo požiadať 

zúčastnených dodávateľov, aby takéto 

nevýhradné licencie udelili. Ak dodávateľ 

v stanovenom období po obstarávaní vo 

fáze pred komerčným využitím, ktoré je 

uvedené v zmluve, výsledky komerčne 

nevyužije, verejní obstarávatelia môžu od 

neho požadovať, aby previedol každé 

vlastníctvo výsledkov na verejných 

obstarávateľov. 

na bezplatný prístup k výsledkom na 

vlastné využitie a právo na udelenie 

nevýhradných licencií tretím stranám na 

využívanie výsledkov v mene verejného 

obstarávateľa za spravodlivých a 

primeraných podmienok bez akéhokoľvek 

práva na udelenie sublicencie, alebo právo 

požiadať zúčastnených dodávateľov, aby 

takéto nevýhradné licencie udelili. Ak 

dodávateľ v stanovenom období po 

obstarávaní vo fáze pred komerčným 

využitím, ktoré je dohodnuté v zmluve, 

výsledky komerčne nevyužije, verejní 

obstarávatelia môžu od neho požadovať, 

aby previedol každé vlastníctvo výsledkov 

na verejných obstarávateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoluvlastníci sa písomne dohodnú na 

rozdelení ich spoluvlastníctva a 

podmienkach jeho uplatňovania. Ak nie je 

dohodnuté inak, každý spoluvlastník môže 

udeliť tretím stranám nevýhradné licencie 

na využívanie výsledkov v spoluvlastníctve 

(bez práva udeľovať sublicencie), ak s tým 

vopred oboznámi ostatných 

spoluvlastníkov a ak dostanú spravodlivú a 

primeranú náhradu. Spoluvlastníci sa môžu 

písomne dohodnúť na uplatnení iného 

režimu, než je spoluvlastníctvo. 

Spoluvlastníci sa písomne dohodnú na 

rozdelení ich spoluvlastníctva a 

podmienkach jeho uplatňovania. Ak nie je 

v dohode o spoluvlastníctve alebo v 

dohode o konzorciu dohodnuté inak, každý 

spoluvlastník môže udeliť tretím stranám 

nevýhradné licencie na využívanie 

výsledkov v spoluvlastníctve (bez práva 

udeľovať sublicencie), ak s tým vopred 

oboznámi ostatných spoluvlastníkov a ak 

dostanú spravodlivú a primeranú náhradu. 

Spoluvlastníci sa môžu písomne dohodnúť 

na uplatnení iného režimu, než je 

spoluvlastníctvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; spoločnosť odolná proti 

katastrofám; ochrana a bezpečnosť; 

kybernetická bezpečnosť; 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo a cestovný ruch; sociálna a 

hospodárska transformácia; spoločnosť 

odolná proti katastrofám; ochrana a 

bezpečnosť; kybernetická bezpečnosť; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno c – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) klaster Digitalizácia a priemysel: 

posilnenie kapacít a zabezpečenie 

sebestačnosti Európy v oblasti kľúčových 

podporných technológií pre digitalizáciu a 

výrobu, ako aj v oblasti vesmírnych 

technológií s cieľom vytvoriť 

konkurencieschopný, digitálny, 

nízkouhlíkový a obehový priemysel; 

zabezpečenie udržateľných dodávok 

surovín a poskytnutie základu pre pokrok a 

inovácie vo vzťahu k všetkým 

celosvetovým spoločenským výzvam. 

c) klaster Digitalizácia a priemysel: 

posilnenie kapacít a zabezpečenie 

sebestačnosti Európy v oblasti kľúčových 

podporných technológií pre digitalizáciu a 

výrobu, ako aj v oblasti vesmírnych 

technológií s cieľom vytvoriť 

konkurencieschopný, digitálny, 

nízkouhlíkový a obehový priemysel; 

zabezpečenie udržateľných dodávok 

surovín a poskytnutie základu pre pokrok a 

inovácie vo vzťahu k všetkým 

celosvetovým spoločenským výzvam; 

prínos k rozširovaniu infraštruktúry a 

technologických zariadení siete centier 

digitálnych inovácií, aby sa zabezpečil 

prístup k digitálnym kapacitám pre všetky 

podniky, najmä pre MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d - pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti 

dopravy; čistá doprava a mobilita; 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; inteligentné 

obce a mestá; konkurencieschopnosť 

priemyslu v oblasti dopravy; čistá doprava 



 

RR\1170302SK.docx 275/394 PE625.305v02-00 

 SK 

inteligentná mobilita; uskladňovanie 

energie; 

a mobilita; inteligentná mobilita; 

uskladňovanie energie; bezpečná mobilita. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno e – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať aspoň 50 % a 

môžu dosiahnuť až 75 % celkových 

rozpočtových záväzkov európskeho 

partnerstva. Podiel príspevkov partnerov 

iných ako Únia bude mať v prípade 

všetkých inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev formu peňažných 

príspevkov. 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať v prípade 

partnerstiev medzi Európskou úniou 

a súkromnými partnermi aspoň 50 % 

a v prípade partnerstiev zahŕňajúcich aj 

členské štáty môžu dosiahnuť až 75 % 

celkových rozpočtových záväzkov 

európskeho partnerstva. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lambert van Nistelrooij 

 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta iniciatívy prijaté Európskou komisiou na 

posilnenie regionálnej výskumnej a inovačnej kapacity s cieľom prispieť k vyváženejšiemu 

využívaniu týchto iniciatív vo všetkých častiach Európy. Politika súdržnosti aj Horizont 

Európa, rámcový program pre výskum a inovácie, prispievajú k tomuto cieľu. Inteligentná 

špecializácia a ex ante kondicionalita v rámci EFRR posilňujú využívanie úsilia v rámci 

Horizontu Európa. 

 

Pozmeňujúce návrhy sa zameriavajú hlavne na uznanie významu regionálnych inovačných 

ekosystémov. Regionálne inovačné ekosystémy v svojej územnej dimenzii nielen zvyšujú 

výskumnú a inovačnú kapacitu, ale znižujú aj čas potrebný na uvedenie na trh a otvárajú 

prístup na trh pre rôzne hodnotové reťazce. Okrem toho v rámci svojho prístupu 

štvornásobnej špirály prispievajú k stabilným podmienkam, posilňujú obchodné informácie, 

vedecké poznatky a pomáhajú realizovať trhové príležitosti pre nové technológie, patenty, 

riešenia a startupy.  

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto považuje európsky inovačný ekosystém 

za kľúčový nástroj pre ďalšiu medziregionálnu spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií. 

Prostredníctvom spolupráce medzi inovačnými ekosystémami umožňuje Horizont Európa 

mestám a regiónom, aby posilnili svoje stratégie pre inteligentnú špecializáciu, čím priamo 

prispieva k vedomostnej ekonomike a prináša inteligentnejšiu a ekologickejšiu Európu 

s vysokými sociálnymi normami, čo vedie k rastu a zamestnanosti. 

 

V poslednom desaťročí EFRR uskutočnil tichú revolúciu stimuláciou regionálnych inovácií 

a podporou startupov. V súčasnom období investujeme do tematických koncentrácií Výskum 

a inovácia a Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov sumu 75 854 936 533 
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EUR. Otvárajú sa tak možnosti zjednodušeného postupu a väčšej spolupráce na operačnej 

úrovni. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje osvedčenie o známke 

excelentnosti za dôležitý nástroj na dosiahnutie väčšej synergie medzi Horizontom Európa 

a Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Európskym sociálnym fondom plus 

(ESF+) a Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV).  

 

Prostredníctvom nástrojov ako známka excelentnosti a pokračovania cesty k excelentnosti 

posilňujeme kapacity v tých častiach Európy, ktoré v súčasnom programovom období 

dosahujú slabé výsledky. Pomáhame šíriť excelentnosť a poznatky. Je potrebné efektívne 

hodnotenie zahŕňajúce posúdenie vplyvu investovaných presunutých finančných prostriedkov. 

Tento zosúladený prístup je potrebný na preukázanie pridanej hodnoty lepšieho využívania 

finančných prostriedkov a bude viesť aj k vyšším investíciám do výskumu a inovácií vo 

všetkých častiach Únie. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 173 

ods. 3, článok 182 ods. 1, článok 183 a 

článok 188 druhý odsek, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 173 

ods. 3, články 179 a 180, článok 182 ods. 

1, článok 183 a článok 188 druhý odsek, 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú a 

technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

hodnôt Únie a životnej úrovne jej občanov. 

(1) Cieľom Únie je podporiť sociálny 

pokrok, posilniť vedeckú a technologickú 

základňu a podporiť udržateľnosť a 

odolnosť spoločnosti a 
konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít Únie a jej 

záväzkov, ktorých cieľom je riešenie 

globálnych spoločenských výziev a 

podpora mieru, hodnôt Únie, životnej 

úrovne jej občanov a trvalo udržateľný 

rozvoj. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na riešenie globálnych výziev a 

presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporila všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií, posilnila 

uvádzanie inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho, klimatického a 

spoločenského účinku v snahe o splnenie 

tohto všeobecného cieľa by Únia mala 

investovať do výskumu a inovácie 

prostredníctvom programu Horizont 

Európa – rámcového programu pre 

výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 

(ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík a záväzkov Únie, podporila 

zavádzanie inovačných riešení v priemysle 

a spoločnosti na riešenie globálnych výziev 

vrátane výziev zakotvených v cieľoch 

trvalo udržateľného rozvoja OSN a v 

Parížskej dohode o zmene klímy a 

presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, stimulovala hospodársky rast, 

tvorbu pracovných miest a vyššiu kvalitu 

života, podporila všetky formy inovácií 

vrátane postupných, prelomových a 

netechnologických inovácií, posilnila 

uvádzanie inovačných a udržateľných 

riešení na trh a aby optimalizovala takéto 

investície vzhľadom na zväčšený účinok v 

rámci posilneného Európskeho 

výskumného priestoru, pričom by sa 

osobitný dôraz kládol na mladých 

výskumníkov a vývojárov, posilnila 

hodnota EÚ, najmä v prípade MSP a 

startupov, a podporila jej technologická 

autonómia v strategických oblastiach. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Otvorená veda, otvorené inovácie, 

otvorenosť svetu – to sú tri všeobecné 

zásady, ktoré by mali zaručiť excelentnosť 

(4) Otvorená veda, otvorené inovácie, 

otvorenosť svetu – to sú tri všeobecné 

zásady, ktoré by mali zaručiť excelentnosť 
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a účinok investícií Únie do výskumu a 

inovácií. Mali by sa dodržiavať pri 

implementácii programu, najmä pri 

strategickom plánovaní v súvislosti s 

pilierom Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu. 

a účinok investícií Únie do výskumu a 

inovácií, a to v rámci EÚ, ako aj v rámci 

programov spolupráce s tretími krajinami 

na dosiahnutie navrhovaných cieľov. 

Mali by sa dodržiavať pri implementácii 

programu, najmä pri strategickom 

plánovaní v súvislosti s pilierom Globálne 

výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce, v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja. 

Implementáciou programu by sa malo 

prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

(6) Koncepcia a návrh programu by 

mali byť odpoveďou na potrebu dosiahnuť 

kritický objem podporovaných činností v 

rámci Únie, ako aj v rámci medzinárodnej 

spolupráce, v súlade s cieľmi OSN v 

oblasti udržateľného rozvoja a Parížskou 

dohodou. Implementáciou programu by sa 

malo prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Činnosti podporované v rámci 

programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov a priorít Únie, monitorovaniu a 

hodnoteniu pokroku pri ich plnení a k 

tvorbe revidovaných alebo nových priorít. 

(7) Činnosti podporované v rámci 

programu by mali prispievať k dosiahnutiu 

cieľov a priorít Únie a splneniu jej 

záväzkov, monitorovaniu a hodnoteniu 

pokroku pri ich plnení a k tvorbe 

revidovaných alebo nových priorít. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (8a) Program by mal v rámci všetkých 

troch pilierov podporovať všetky fázy 

výskumu a inovácií vrátane základného 

výskumu, a najmä kolaboratívne 

výskumné projekty. Únia uznáva, že 

excelentný výskum, najmä základný 

výskum, je základným aktívom a dôležitou 

podmienkou na plnenie cieľov politiky 

EÚ, jej priorít a záväzkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Výskumné činnosti uskutočňované 

v rámci piliera Otvorená veda by sa mali 

určiť na základe potrieb a príležitostí v 

oblasti vedy. Výskumný program by mal 

byť stanovený v úzkej spolupráci s 

vedeckou komunitou. Výskum by mal byť 

financovaný na základe excelentnosti. 

(9) Výskumné činnosti uskutočňované 

v rámci piliera Excelentná a otvorená veda 

by sa mali určiť na základe potrieb 

a príležitostí v oblasti vedy. Výskumný 

program by mal byť stanovený v úzkej 

spolupráci s vedeckou komunitou. Výskum 

by mal byť financovaný na základe 

excelentnosti, pričom by sa mali 

zohľadniť, ak je to relevantné, územný 

rozmer v cielených iniciatívach, ako je 

napríklad regionálny inovačný program 

EIT, ako aj stratégie inteligentnej 

špecializácie na vnútroštátnej a 

regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť 

rozvoj celkovej inovačnej kapacity Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by mali 

tvoriť klastre výskumných a inovačných 

činností s cieľom maximalizovať 

integráciu v rámci príslušných pracovných 

oblastí a zároveň zaistiť silný a udržateľný 

účinok vo vzťahu k vynaloženým 

(10) Pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu by mali 

tvoriť klastre výskumných a inovačných 

činností s osobitným zameraním na 

podporu malých a stredných podnikov, 

najmä tých, ktoré vytvorili mladí ľudia, s 

cieľom maximalizovať integráciu v rámci 
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prostriedkom. V snahe o plnenie cieľov 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 

dosiahnutie konkurencieschopnosti 

priemyslu Únie bude podporovať 

spoluprácu bez ohľadu na hranice medzi 

disciplínami, odvetviami, politikami a 

štátmi. 

príslušných pracovných oblastí a zároveň 

zaistiť silný a udržateľný účinok vo vzťahu 

k vynaloženým prostriedkom. V snahe o 

plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja, dosiahnutie 

konkurencieschopnosti priemyslu, miest a 

regiónov Únie a plnenie záväzkov EÚ 

podľa Parížskej dohody bude podporovať 

spoluprácu bez ohľadu na hranice medzi 

disciplínami, odvetviami, politikami, 

štátmi a regiónmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Jedným z hlavných smerov, ktorým 

sa majú dosahovať ciele programu, 

konkrétne udržateľné pracovné miesta a 

rast, by malo byť plné zapojenie priemyslu 

do programu, a to na všetkých úrovniach 

od jednotlivých podnikateľov a malé a 

stredné podniky až po veľké podniky. 

Priemysel by mal prispievať k 

perspektívam a prioritám stanoveným na 

základe postupov strategického plánovania, 

ktoré by mali podporovať vypracovanie 

pracovných programov. Výsledkom 

takéhoto zapojenia zo strany priemyslu by 

mala byť jeho účasť na podporovaných 

akciách na úrovniach, ktoré prinajmenšom 

zodpovedajú akciám predchádzajúceho 

rámcového programu Horizont 2020 

zriadeného nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/20131 

(ďalej len „Horizont 2020“). 

(11) Vykonávanie programu Horizont 

Európa by malo reagovať na meniace sa 

príležitosti a potreby občanov, spoločnosti, 

politiky, vedy a technológie. Jedným z 

hlavných smerov, ktorým sa majú 

dosahovať ciele programu, konkrétne 

udržateľné pracovné miesta a rast, by malo 

byť plné zapojenie priemyslu do programu, 

a to na všetkých úrovniach od jednotlivých 

podnikateľov a malé a stredné podniky až 

po veľké podniky. Priemysel a organizácie 

občianskej spoločnosti by mali 

transparentným spôsobom, a to aj 

prostredníctvom konzultácií s viacerými 

zainteresovanými stranami, prispievať 

k perspektívam a prioritám stanoveným na 

základe postupov strategického plánovania, 

ktoré by mali podporovať vypracovanie 

pracovných programov. Výsledkom 

takéhoto zapojenia zo strany priemyslu a 

organizácií občianskej spoločnosti by 

mala byť ich účasť na podporovaných 

akciách na úrovniach, ktoré prinajmenšom 

zodpovedajú úrovniam predchádzajúceho 

rámcového programu Horizont 2020 

zriadeného nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/20131 

(ďalej len „Horizont 2020“), a malo by sa 

ním zaistiť, že záujmy a potreby 
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spoločnosti sa primerane riešia a že sa 

presadzujú hospodárske aj spoločenské 

inovácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) S náležitým ohľadom na zásadu 

excelentnosti by sa mali nové mechanizmy 

a spôsoby zapojenia nových výskumných a 

inovačných aktérov do programu 

Horizont Európa podporovať aj na 

regionálnej a miestnej úrovni. Mestá a 

regióny zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji 

a fungovaní Európskeho výskumného 

priestoru (EVP), pričom sú stredobodom 

regionálnych inovačných ekosystémov, 

vedú priebežný dialóg medzi vedou a 

spoločnosťou a umožňujú využívanie a 

šírenie výsledkov programu. Okrem toho 

by sa mali podporovať spôsoby aktivácie 

výskumných inštitútov všetkých veľkostí, 

ktoré sú súčasťou európskych inovačných 

reťazcov, a spôsoby podpory ich účasti na 

výskumných projektoch na európskej 

úrovni. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti inovácií, digitalizácie a 

dekarbonizácie, najmä investíciami do 

kľúčových podporných technológií, ktoré 

budú oporou pre podnikanie v budúcnosti. 

Akcie programu by mali byť primerane 

použité na riešenie zlyhaní trhu alebo 

prípadov suboptimálnych investícií bez 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti nových technológií a 

inovácií vrátane ekologickej inovácie, 

procesov s efektívnym využívaním zdrojov 

a energie, digitalizácie a dekarbonizácie, 

najmä investíciami do kľúčových 

podporných technológií, ktoré budú oporou 

pre podnikanie v budúcnosti a prispejú aj k 
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zdvojovania súkromných investícií alebo 

ich vytlačenia a mali byť mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. Tak sa zaistí 

súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 

prechodu na hospodárstvo s nulovou 

bilanciou emisií uhlíka najneskôr do roku 

2050. Akcie programu by mali podporovať 

technologický rozvoj potrebný na 

presadenie sa priemyslu EÚ na čoraz 

konkurenčnejšom globálnom trhu a byť 

primerane použité na riešenie zlyhaní trhu 

alebo prípadov suboptimálnych investícií 

bez zdvojovania súkromných investícií 

alebo ich vytlačenia a mali byť mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu, primeranú 

návratnosť investícií a takisto by mali 

podporovať kvalitné pracovné miesta. Tak 

sa zaistí súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) MSP predstavujú významný zdroj 

inovácií a rastu v Európe. Preto je v 

programe Horizont Európa potrebná 

významná účasť MSP podľa vymedzenia 

v odporúčaní Komisie 2003/361/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí ambicióznejšie 

(14) Oznámenie Komisie o priebežnom 

hodnotení programu Horizont 2020 

[COM(2018) 2 final] obsahuje súbor 

odporúčaní pre tento program, ako aj 

pravidlá účasti a šírenia, pričom sa opiera o 

skúsenosti získané pri predchádzajúcom 

programe a informácie od inštitúcií EÚ a 

zainteresovaných strán. K uvedeným 

odporúčaniam patrí ambicióznejšie a 
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investovať s cieľom dosiahnuť kritické 

množstvo a maximalizovať vplyv, 

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácií v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a pokračovať v 

zjednodušení na základe skúseností s 

implementáciou programu Horizont 2020. 

účinnejšie investovať s cieľom dosiahnuť 

kritické množstvo a maximalizovať vplyv, 

podporovať prelomové inovácie, 

umiestňovať investície do výskumu a 

inovácií v EÚ prioritne v oblastiach s 

vysokou pridanou hodnotou, a to najmä 

zameraním sa na konkrétne misie, 

zapojením občanov a širokou 

komunikáciou, racionalizovať prostredie 

financovania v Únii, a to aj zoštíhlením 

rozsahu partnerských iniciatív a systémov 

spolufinancovania, vyvinúť viac 

konkrétnych synergií medzi rôznymi 

finančnými nástrojmi Únie, najmä s cieľom 

pomôcť mobilizovať nevyužitý potenciál 

výskumu a inovácií v celej Únii, posilniť 

medzinárodnú spoluprácu a viac sa otvoriť 

účasti tretích krajín a pokračovať 

v zjednodušení na základe skúseností 

s implementáciou programu Horizont 

2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie môže dochádzať k 

presunu z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Európsky 

horizont. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Európsky horizont. 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

najmä s EŠIF, počnúc ich navrhovaním a 

strategickým plánovaním, cez výber 

projektov, riadenie, komunikáciu vrátane 

informovania potenciálnych príjemcov, 

šírenie a využívanie výsledkov až po 

monitorovanie, audit a spravovanie. S 

cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite a 

zvýšiť pákový efekt financovania EÚ môže 

v odôvodnených prípadoch na 

dobrovoľnom základe dochádzať k 

presunom z iných programov Únie na 

činnosti v rámci programu Horizont 

Európa. V takýchto prípadoch sa riadia 

pravidlami programu Horizont Európa, ale 

použijú sa len v prospech členského štátu, 

ktorý sa rozhodol uskutočniť presun. 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Politika súdržnosti už poskytuje 

značný podiel prostriedkov na výskum a 

inovácie a aj v budúcnosti sa naďalej 

bude zameriavať na tieto druhy investícií. 

Preto je potrebné venovať osobitnú 

pozornosť koordinácii a komplementarite 

medzi týmito dvoma politikami Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky EÚ by mal 

program nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, výskumné organizácie, subjekty 

s verejnoprávnym poslaním na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie 

občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 

nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania z 

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky Únie a 

splneniu jej záväzkov by mal program 

nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, prípadne skupiny výrobcov, 

výskumné organizácie, miestne a 

regionálne orgány a iné subjekty poverené 

vykonávaním verejnej služby na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni, ako aj vnútroštátne 

a medzinárodné organizácie občianskej 

spoločnosti, ako sú napríklad nadácie 

vrátane prípadných regionálnych 

inovačných ekosystémov, ktoré podporujú 

a/alebo vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. Podľa potreby by sa mala zvážiť aj 

územná rozmanitosť s cieľom čo 

najlepšie využiť potenciál rôznych území 
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v EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Program by mal posilniť spoluprácu 

medzi európskymi partnerstvami a 

partnermi zo súkromného a/alebo 

verejného sektora na medzinárodnej 

úrovni, a to vrátane spájania výskumných a 

inovačných programov a cezhraničných 

investícií do výskumu a inovácií, čím ľudia 

a podniky získajú vzájomné výhody a 

zároveň sa zabezpečí zachovanie záujmov 

EÚ v strategických oblastiach14. 

(17) Program by mal posilniť spoluprácu 

medzi európskymi partnerstvami a 

partnermi zo súkromného a/alebo 

verejného sektora na medzinárodnej 

úrovni, a to vrátane spájania výskumných a 

inovačných programov a podporovania 

európskych inovačných ekosystémov a 

cezhraničných investícií do výskumu a 

inovácií s osobitným zameraním na nové 

technológie, čím ľudia a podniky získajú 

vzájomné výhody a zároveň sa zabezpečí 

ochrana záujmov EÚ v strategických 

oblastiach14. 

_________________ _________________ 

14 Pozri napr. návrh Komisie na nariadenie, 

ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie 

priamych zahraničných investícií do 

Európskej únie [COM(2017) 487]. 

14 Pozri napr. návrh Komisie na nariadenie, 

ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie 

priamych zahraničných investícií do 

Európskej únie [COM(2017) 487]. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) V rámci piliera Otvorené inovácie 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania zameranú na realizáciu a 

urýchlenie prelomových inovácií v záujme 

rýchleho rastu trhu. Mal by prilákať 

inovatívne spoločnosti s potenciálom 

rozšírenia na medzinárodnej aj únijnej 

úrovni a poskytovať rýchle a flexibilné 

granty a možnosti spoločných investícií aj 

so súkromnými investormi. V záujme 

(19) V rámci piliera Inovatívna Európa 

by mal vzniknúť rad opatrení na 

integrovanú podporu potrieb podnikateľov 

a podnikania zameranú na realizáciu a 

urýchlenie prelomových inovácií v záujme 

rýchleho rastu trhu. Mal by prilákať 

inovatívne spoločnosti, najmä MSP 

a startupy, s potenciálom rozšírenia na 

medzinárodnej aj únijnej úrovni 

a poskytovať rýchle a flexibilné granty 

a možnosti spoločných investícií aj so 
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naplnenia týchto cieľov by mala byť 

založená Európska rada pre inováciu 

(EIC). Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT) a všeobecne 

európske inovačné ekosystémy, a to najmä 

spolufinancujúcimi partnerstvami s aktérmi 

podporujúcimi inovácie na celoštátnej a 

regionálnej úrovni. 

súkromnými investormi. V záujme 

naplnenia týchto cieľov by mala byť 

založená Európska rada pre inováciu 

(EIC). Z tohto piliera by sa mal 

podporovať aj Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT) a všeobecne 

európske inovačné ekosystémy, a to najmä 

spolufinancujúcimi partnerstvami s aktérmi 

podporujúcimi inovácie na celoštátnej a aj 

regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť 

rozvoj celkovej kapacity Únie v oblasti 

inovácií a excelentnosti a čo najširšie 

územné pokrytie financovania v rámci 

programu Horizont Európa. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Ciele politiky tohto programu sa 

budú riešiť aj finančnými nástrojmi a 

rozpočtovými zárukami v rámci aspektov 

politiky v rámci fondu InvestEU. Finančná 

podpora by sa mala primerane použiť na 

riešenie zlyhaní trhu alebo prípadov 

suboptimálnych investícií a akcie by 

nemali viesť k zdvojovaniu alebo 

vytlačeniu súkromných investícií či 

narúšaniu hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu. 

(20) Ciele politiky tohto programu sa 

môžu riešiť aj finančnými nástrojmi a 

rozpočtovými zárukami v rámci aspektov 

politiky v rámci fondu InvestEU. Takáto 

finančná podpora by sa mala primerane a 

transparentne použiť na riešenie zlyhaní 

trhu alebo prípadov suboptimálnych 

investícií a akcie by nemali viesť k 

zdvojovaniu alebo vytlačeniu súkromných 

investícií či narúšaniu hospodárskej súťaže 

na vnútornom trhu. Akcie by mali mať 

jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by 

rozhodujúcim spôsobom prispievať k 

zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ, 

maximalizácii komerčných a 

spoločenských prínosov výsledkov 

dosiahnutých prostredníctvom výskumu a 

inovácií a takisto k podpore kvalitných 

pracovných miest. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Kombinovaným financovaním z 

EIC by mal nástroj Akcelerátor preklenúť 

tzv. údolie smrti medzi výskumom, fázou 

pred masovou komercializáciou a fázou 

rozšírenia spoločností. Nástroj Akcelerátor 

by mal predovšetkým poskytovať podporu 

operáciám, ktoré predstavujú také 

technologické alebo trhové riziká, že sa 

nepovažujú za financovateľné bankami, a 

ktoré nedokážu generovať významné 

investície na trhu. Doplní tak program 

InvestEU založený nariadením…15. 

(22) Kombinovaným financovaním z 

EIC by mal nástroj Akcelerátor preklenúť 

medzeru medzi výskumom, fázou pred 

masovou komercializáciou a fázou 

rozšírenia spoločností. Nástroj Akcelerátor 

by mal predovšetkým poskytovať podporu 

operáciám, ktoré predstavujú také 

technologické alebo trhové riziká, že sa 

nepovažujú za financovateľné bankami, a 

ktoré nedokážu generovať významné 

investície na trhu. Doplní tak program 

InvestEU založený nariadením…15. 

_________________  

15 neplatí  

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných a 

inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania a podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych 

a inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Systémy podpory zo strany EIT by mali 

prinášať výhody pre prijímateľov EIC, 

zatiaľ čo startupy vznikajúce zo 

znalostných a inovačných spoločenstiev 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných a 

inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania a podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych 

a inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Miestne a regionálne orgány by mohli 

prispievať tým, že podporia vytvorenie a 

fungovanie inovačných skupín. Systémy 

podpory zo strany EIT by mali prinášať 
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EIT by mali mať prístup k akciám EIC. 

Keďže EIT je zameraný na inovačné 

ekosystémy, čím by sa mal prirodzene 

zaradiť do piliera Otvorené inovácie, 

plánovanie jeho ZIS by malo byť na 

základe procesu strategického plánovania 

zosúladené s pilierom Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu. 

výhody pre prijímateľov EIC, zatiaľ čo 

startupy vznikajúce zo znalostných a 

inovačných spoločenstiev EIT by mali mať 

prístup k akciám EIC. Keďže EIT je 

zameraný na inovačné ekosystémy, čím by 

sa mal prirodzene zaradiť do piliera 

Inovatívna Európa, plánovanie jeho ZIS 

by malo byť na základe procesu 

strategického plánovania zosúladené 

s pilierom Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť priemyslu. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja. Medzinárodná spolupráca by mala 

mať za cieľ posilniť excelentnosť Únie v 

oblasti výskumu a inovácií, zvýšiť 

atraktívnosť a hospodársku a priemyselnú 

konkurencieschopnosť, riešiť globálne 

výzvy prevtelené do cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a podporovať externé 

politiky Únie. Mal by sa presadzovať 

prístup všeobecnej otvorenosti pre 

medzinárodnú participáciu a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce, a to aj 

prostredníctvom vhodnej oprávnenosti na 

financovanie subjektov usadených v 

krajinách s nízkymi až strednými príjmami. 

Zároveň by sa malo presadzovať 

pridružovanie tretích krajín k programu. 

(25) Týmto programom by sa mala 

podporovať a integrovať spolupráca s 

tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami a iniciatívami na základe 

spoločného záujmu, vzájomného 

prospechu a globálnych záväzkov k 

plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja a Parížskej dohody. Medzinárodná 

spolupráca by mala mať za cieľ posilniť 

excelentnosť Únie v oblasti výskumu a 

inovácií vrátane ekologických inovácií, 

zvýšiť atraktívnosť a hospodársku a 

priemyselnú udržateľnosť a 

konkurencieschopnosť, riešiť spoločenské 

výzvy prevtelené do cieľov OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja a Parížskej dohody a 

podporovať externé politiky Únie. Mal by 

sa presadzovať prístup všeobecnej 

otvorenosti pre spravodlivý prístup a 

medzinárodnú participáciu a cielené akcie 

medzinárodnej spolupráce, a to aj 

prostredníctvom vhodnej oprávnenosti na 

financovanie subjektov usadených v 

krajinách s nízkymi až strednými príjmami. 

Zároveň by sa malo presadzovať 

pridružovanie tretích krajín k programu. 

Podľa potreby by sa mali vytvárať 

synergie s inými programami, ktoré 

vykonáva EÚ s tretími krajinami a 
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medzinárodnými organizáciami. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce v celej Európe by 

sa mal program usilovať o zapojenie a 

zahrnutie občanov, akademického 

prostredia vrátane univerzít a 

výskumných centier a organizácií 

občianskej spoločnosti do partnerstva, 

ktorého cieľom je spolupráca pri 

navrhovaní a vytváraní zodpovedných 

plánov a obsahovej náplne výskumu a 

inovácií, pri podpore vedeckého 

vzdelávania, sprístupňovaní vedeckých 

znalostí verejnosti a pri uľahčovaní účasti 

občanov a organizácií občianskej 

spoločnosti na jeho aktivitách, ako aj pri 

podpore existencie spravodlivých systémov 

odmeňovania výskumníkov. Malo by sa 

tak diať v rámci celého programu aj 

prostredníctvom prístupov zameraných na 

viacerých aktérov a pomocou účelových 

aktivít v časti Posilnenie Európskeho 

výskumného priestoru. Program Veda so 

spoločnosťou a pre spoločnosť je dobrým 

príkladom budovania kapacít a rozvoja 

inovatívnych spôsobov spájania vedy so 

spoločnosťou, ako aj zatraktívnenia vedy. 
Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti prostredníctvom 

miestnych a regionálnych subjektov a 

organizácií a s komunikačnou stratégiou, 

pokiaľ ide o možnosti financovania 

výskumu a inovácií. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 



 

PE625.305v02-00 294/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Podľa článku 349 ZFEÚ majú 

najvzdialenejšie regióny Únie nárok na 

osobitné opatrenia (s ohľadom na ich 

štrukturálnu, sociálnu a hospodársku 

situáciu) pri prístupe k horizontálnym 

programom Únie. V programe by sa preto 

malo prihliadnuť na osobitné 

charakteristiky týchto regiónov v súlade s 

oznámením Komisie s názvom Silnejšie a 

obnovené strategické partnerstvo s 

najvzdialenejšími regiónmi EÚ 

[COM(2017) 623 final], ktoré schválila 

Rada 12. apríla 2018. 

(27) Podľa článku 349 ZFEÚ majú 

najvzdialenejšie regióny Únie nárok na 

osobitné opatrenia (s ohľadom na ich 

štrukturálnu, sociálnu a hospodársku 

situáciu) pri prístupe k horizontálnym 

programom Únie. V programe by sa preto 

malo prihliadnuť na osobitné 

charakteristiky týchto regiónov v súlade s 

oznámením Komisie s názvom Silnejšie a 

obnovené strategické partnerstvo s 

najvzdialenejšími regiónmi EÚ 

[COM(2017) 623 final], ktoré schválila 

Rada 12. apríla 2018, a mal by sa v ňom 

vytvoriť investičný segment zacielený na 

tieto regióny. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

rozdielov a zabezpečenie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu s uplatnením 

rovnakého odmeňovania a podľa 

možnosti rovnocennej účasti v 

predložených projektoch. 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Vzhľadom na osobitosti odvetvia 

obranného priemyslu by mali byť 

podrobné ustanovenia o financovaní 

výskumných projektov v sektore obrany 

z prostriedkov Únie stanovené v 

nariadení..., ktorým sa zriaďuje Európsky 

obranný fond16, ktoré obsahuje pravidlá 

účasti na výskume v sektore obrany. 
Výskumné a inovačné činnosti vykonávané 

v rámci Európskeho obranného fondu by 

sa mali zameriavať výhradne na 

uplatnenie v sektore obrany. 

(29) Horizont Európa by sa mal 

sústrediť výlučne na civilný výskum a 

aplikácie. Všetky výskumné a inovačné 

činnosti v oblasti obrany vrátane civilno-

vojenských technológií dvojakého použitia 

sú preto v rámci tohto programu výslovne 

vylúčené. Za žiadnych okolností by 

nemala existovať štruktúrovaná 

spolupráca medzi týmto programom a 

Európskym obranným fondom16 (EDF) a 

žiadne rozpočtové prostriedky pridelené 

na výdavky v rámci tohto programu by sa 

nemali presunúť do EDF. 

_________________  

16   

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) Podľa odseku 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva treba 

vyhodnotiť tento program na základe 

informácií získaných splnením osobitných 

požiadaviek monitorovania a pritom 

zabrániť nadmernej regulácii a 

administratívnemu zaťaženiu, najmä 

pokiaľ ide o členské štáty. K týmto 

požiadavkám môžu v prípade potreby 

patriť merateľné ukazovatele ako základ 

pre hodnotenie vplyvov programu v praxi. 

(34) Podľa odseku 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva treba 

vyhodnotiť tento program na základe 

informácií získaných splnením osobitných 

požiadaviek monitorovania a pritom 

zabezpečiť pružnosť a zabrániť nadmernej 

regulácii a administratívnemu zaťaženiu, 

najmä pokiaľ ide o členské štáty 

a prijímateľov. K týmto požiadavkám 

môžu v prípade potreby patriť merateľné 

ukazovatele ako základ pre hodnotenie 

vplyvov programu v praxi. 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Koherentnosť a synergie medzi 

programom Európsky horizont a 

vesmírnym programom EÚ prispejú k 

podpore konkurencieschopného a 

inovatívneho európskeho vesmírneho 

odvetvia v globálnom meradle, posilnia 

nezávislosť Európy, pokiaľ ide o prístup k 

vesmíru a jeho využívanie v chránenom a 

bezpečnom prostredí, a posilnia postavenie 

Európy ako celosvetového aktéra. Na 

dosiahnutie prelomových riešení v rámci 

programu Európsky horizont sa využijú 

údaje a služby, ktoré sprístupní vesmírny 

program. 

(36) Koherentnosť a synergie medzi 

programom Horizont Európa a vesmírnym 

programom EÚ prispejú k podpore 

konkurencieschopného a inovatívneho 

európskeho vesmírneho odvetvia v 

globálnom meradle, posilnia nezávislosť 

Európy, pokiaľ ide o prístup k vesmíru a 

jeho využívanie v chránenom a bezpečnom 

prostredí, a posilnia postavenie Európy ako 

celosvetového aktéra. Horizont Európa by 

mal stimulovať účasť priemyselných a 

vedeckých komunít vo vesmírnom 

programe EÚ a zároveň podporovať 

transfer technológií do iných 

priemyselných odvetví a do iných oblastí 

používania. Na dosiahnutie prelomových 

riešení v rámci programu Horizont Európa 

sa využijú údaje a služby, ktoré sprístupní 

vesmírny program. Mal by podporiť 

monitorovanie a koordináciu činností v 

rámci vesmírneho programu v spolupráci 

s OECD, ako aj partnerstvá s inými 

medzinárodnými orgánmi, ktoré 

podporujú endogenizáciu, výmenu 

poznatkov a vnútroštátnych a európskych 

najlepších postupov v záujme 

novovznikajúceho technologického 

vývoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Vzhľadom na význam riešenia 

zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 

plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného 

rozvoja OSN tento program bude 

prispievať k presadzovaniu opatrení na 

(41) Uznávajúc zmenu klímy ako jednu 

z najvýznamnejších globálnych výziev a 
vzhľadom na naliehavosť reakcie na ňu v 

súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku 

dohodu a ciele udržateľného rozvoja OSN 
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ochranu klímy a dosiahnutiu celkového 

cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na 

podporu cieľov v oblasti klímy. 

by sa mal tento program zaviazať k 

odstráneniu činností, ktoré sú škodlivé pre 

klímu, a prispievať k presadzovaniu 

opatrení na ochranu klímy a dosiahnutiu 

celkového cieľa 30 % výdavkov z rozpočtu 

EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy a 

rozvoj obehového hospodárstva, čo Únii 

umožní, aby zostala na čele boja proti 

zmene klímy. S cieľom splniť 

odporúčania Európskeho dvora audítorov 

(správa 31/2016) by ciele opatrení v 

oblasti klímy mohli byť stanovené v 

právnych predpisoch týkajúcich sa 

osobitného programu a vyhradené ex ante 

prostredníctvom tvorby programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (41a) Vzhľadom na úlohu výskumu, 

inovácií a konkurencieschopnosti v rámci 

energetickej únie by sa program Horizont 

Európa mal využiť na dosiahnutie cieľov 

do roku 2030 a dlhodobejších cieľov 

stanovených v rámci politík v oblasti 

klímy a energetiky. Podľa toho by sa mali 

stanoviť plány ako súčasť integrovaných 

národných energetických a klimatických 

plánov, ako aj národných dlhodobých 

stratégií vymedzených v nariadení o 

správe energetickej únie a opatreniach v 

oblasti klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 48 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(48) Aktuálny systém úhrady 

skutočných nákladov na zamestnancov by 

sa mal ďalej zjednodušiť na základe 

(48) Aktuálny systém úhrady 

skutočných nákladov na zamestnancov by 

sa mal ďalej zjednodušiť na základe 
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prístupu projektového odmeňovania 

vypracovaného v rámci programu Horizont 

2020 a ešte viac zosúladiť s nariadením o 

rozpočtových pravidlách. 

prístupu projektového odmeňovania 

vypracovaného v rámci programu Horizont 

2020, ktorý je potrebný na presadenie 

systémov spravodlivého odmeňovania 

všetkých vedcov, výskumníkov a 

pracovníkov zapojených do projektov v 

rámci konzorcia, a ešte viac zosúladiť s 

nariadením o rozpočtových pravidlách. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 51 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na excelentnosť, by 

mali ostať zachované. Návrhy by sa mali 

naďalej vyberať na základe hodnotenia 

nezávislých expertov. V prípade potreby 

by sa malo prihliadať na nutnosť zaistiť 

celkovú súdržnosť portfólia projektov. 

(51) Kľúčové prvky predchádzajúceho 

programu Horizont 2020, pokiaľ ide o jeho 

systém hodnotenia a výberu návrhov s 

osobitným zameraním na excelentnosť, by 

mali ostať zachované, pričom by sa malo 

podľa potreby zabezpečiť vyváženejšie 

geografické zahrnutie členských štátov a 

regiónov. Návrhy by sa mali naďalej 

vyberať na základe hodnotenia nezávislých 

expertov pochádzajúcich z čo najväčšieho 

počtu členských štátov. V prípade potreby 

by sa malo prihliadať na nutnosť zaistiť 

celkovú súdržnosť portfólia projektov. Pri 

výbere expertov by sa mala zohľadniť 

potreba zabezpečiť multidisciplinárny 

prístup zahŕňajúci expertov so 

skúsenosťami z oblasti sociálnych a 

humanitných vied, zabezpečiť rodovú 

rovnosť a zohľadniť širokú škálu 

poznatkov a názorov. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 54 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(54) Typy financovania a spôsoby 

plnenia uvedené v tomto nariadení sa 

zvolia na základe ich schopnosti splniť 

(54) Typy financovania a spôsoby 

plnenia uvedené v tomto nariadení sa 

zvolia na základe ich schopnosti splniť 
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špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 

berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 

administratívne zaťaženie a očakávané 

riziko nesúladu. Pri grantoch sa zváži 

použitie jednorazových platieb, paušálnych 

sadzieb a stupníc jednotkových nákladov, 

špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 

berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 

administratívne zaťaženie a očakávané 

riziko nesúladu. Pri grantoch, ktoré by mali 

byť naďalej hlavným zdrojom 

financovania, sa zváži použitie 

jednorazových platieb, ak je to vhodné, 

paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových 

nákladov, 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) osobitným programom pre 

obranný výskum zriadeným nariadením 

…/…/EÚ. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Tento text je mätúci a v rozpore s ostatnými časťami textu, najmä s článkom 6 ods. 8. Ak je 

súčasťou Európskeho horizontu „obranný výskum“, ako vyplýva z odseku 3 písm. b), potom je 

to v ostrom rozpore s článkom 6 ods. 8. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) „stratégia pre inteligentnú 

špecializáciu“ má rovnaký význam ako 

stratégia pre inteligentnú špecializáciu 

vymedzená v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/201326, 
ktorá spĺňa základné podmienky stanovené 

v nariadení (EÚ) XX [všeobecné 

nariadenie]; 

(2) „stratégia pre inteligentnú 

špecializáciu“ je národná alebo 

regionálna inovačná stratégia, ktorá 

určuje priority prostredníctvom procesu 

podnikateľského objavovania s cieľom 

vytvoriť konkurenčnú výhodu tým, že 

rozvíja a spája vlastné silné stránky a 

kapacity výskumu a inovácií s potrebami 

podnikov a zainteresovaných strán 

vrátane regionálnych a miestnych 

orgánov a univerzít v záujme riešenia 

novovznikajúcich príležitostí a vývoja na 

trhu koherentným spôsobom bez toho, aby 
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dochádzalo k duplicite a fragmentácii 

úsilia, a ktorá spĺňa základné podmienky 

stanovené v nariadení (EÚ) XX [nariadenie 

o spoločných ustanoveniach]; 

__________________  

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde 

pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým 

sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) „európske partnerstvo“ je iniciatíva, 

pri ktorej sa Únia spolu so súkromnými 

a/alebo verejnými partnermi (ako napríklad 

priemyslom, výskumnými organizáciami, 

subjektmi poverenými vykonávaním 

verejnej služby na miestnej, regionálnej, 

celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni 

alebo organizáciami občianskej spoločnosti 

vrátane nadácií) zaviaže spoločne 

podporovať vypracovanie a implementáciu 

programu výskumných a inovačných 

činností, a to aj tých, ktoré sú spojené so 

zavádzaním na trhu a v regulačnej, či 

politickej oblasti; 

(3) „európske partnerstvo“ je iniciatíva, 

pri ktorej sa Únia spolu so súkromnými 

a/alebo verejnými partnermi (ako napríklad 

priemyslom, inštitúciami vysokoškolského 

vzdelávania, výskumnými organizáciami, 

miestnymi a regionálnymi orgánmi 

a inými subjektmi poverenými 

vykonávaním verejnej služby na miestnej, 

regionálnej, celoštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni alebo organizáciami 

občianskej spoločnosti, ako sú nadácie, a 

podľa potreby aj regionálnymi 

inovačnými ekosystémami) zaviaže 

spoločne podporovať vypracovanie 

a vykonávanie programu výskumných 

a inovačných činností, a to aj tých, ktoré sú 

spojené so zavádzaním na trhu 

a v regulačnej, či politickej oblasti; 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) „Európsky výskumný priestor 

(EVP)“ znamená jednotnú oblasť, v 

ktorej sa voľne pohybujú vedecké 

poznatky, technológie a výskumní 

pracovníci a v ktorej zohrávajú mestá a 

regióny dôležitú úlohu a prispievajú k 

dosiahnutiu cieľa Únie posilniť 

vedomostnú spoločnosť a stať sa svetovo 

vedúcou, udržateľnou, 

konkurencieschopnou a odolnou 

ekonomikou; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3b) „európsky inovačný ekosystém“ 

znamená spoluprácu zdola nahor medzi 

aktérmi štvoritej špirály z aspoň troch 

rôznych členských štátov, ktorí spájajú 

zdroje v záujme vývoja stupňovateľných 

riešení globálnych výziev. Európske 

inovačné ekosystémy sú kľúčovou hnacou 

silou medziregionálnej spolupráce a 

posilnenia kritického množstva 

európskych inovácií v konkrétnom odvetví 

hospodárstva alebo vedeckej oblasti. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 c (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3c) „regionálny inovačný ekosystém“ 

sú verejné a súkromné subjekty štvoritej 

špirály (vysoké školy, podniky, verejná 

správa a občianska spoločnosť) 

organizované na regionálnej alebo 

miestnej úrovni. Tieto subjekty, podľa 

potreby v úzkej súčinnosti s inovačnými 

spoločenstvami EIT, koordinujú 

výskumné, inovačné a vzdelávacie aktivity 

a urýchľujú medzi sebou šírenie 

výsledkov, prenosy znalostí, inováciu a 

rozvoj nových hospodárskych činností a 

služieb, ktoré vytvárajú udržateľné 

pracovné miesta, a zároveň sú blízko k 

občanom a ich miestnym potrebám; 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný online prístup k výstupom 

výskumu pochádzajúcim z akcií 

financovaných v rámci programu, najmä k 

vedeckým publikáciám a výskumným 

údajom; 

(4) „otvorený prístup“ je prax 

umožňujúca koncovým používateľom 

bezplatný a nediskriminačný online 

prístup k výstupom výskumu 

pochádzajúcim z akcií financovaných v 

rámci programu, najmä k vedeckým 

publikáciám a výskumným údajom; 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) „misia“ je portfólio akcií 

zameraných na dosiahnutie merateľného 

cieľa v stanovenom čase a vplyvu na vedu, 

technológiu a/alebo spoločnosť a občanov, 

ktorý by sa nedal dosiahnuť jednotlivými 

akciami; 

(5) „misia“ je portfólio akcií, ktoré 

môžu byť z rôznych klastrov, zameraných 

na dosiahnutie merateľného cieľa v 

stanovenom čase a vplyvu na vedu, 

technológiu a/alebo spoločnosť a občanov, 

ktorý by sa nedal dosiahnuť jednotlivými 
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akciami; 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 17 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) „MSP“ sú mikropodniky, malé a 

stredné podniky podľa vymedzenia v 

odporúčaní Komisie 2003/361/ES; 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) „známka excelentnosti“ je 

certifikovaná značka, ktorou sa preukazuje, 

že návrh predložený v rámci výzvy na 

predkladanie návrhov prekročil všetky 

prahové hodnoty stanovené v pracovnom 

programe, nemohol však získať 

financovanie z dôvodu nedostatočných 

rozpočtových prostriedkov na danú výzvu 

v pracovnom programe; 

(19) „známka excelentnosti“ je 

certifikovaná značka, ktorou sa preukazuje, 

že návrh predložený v rámci výzvy na 

predkladanie návrhov prekročil všetky 

prahové hodnoty stanovené v pracovnom 

programe a nemohol získať financovanie 

z dôvodu nedostatočných rozpočtových 

prostriedkov na danú výzvu v pracovnom 

programe; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský, 

hospodársky a klimatický účinok investícií 

Únie do výskumu a inovácií v celej Únii, 

aby sa posilnili vedecké a technologické 

základne Únie ako celku a podporila jej 

konkurencieschopnosť aj v 

najvzdialenejších regiónoch, horských 
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globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 
regiónoch a regiónoch s demografickým 

deficitom, a to vrátane priemyslu; mal by 

tiež prispieť k vytváraniu kvalitných 

pracovných miest, napĺňať strategické 

priority, ciele a záväzky Únie a zaviazať sa 

k riešeniu globálnych výziev vrátane 

cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 

zakotvených v Parížskej dohode, ako aj 

prispieť k posilneniu Európskeho 

výskumného priestoru (EVP). 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podporovať vznik a šírenie nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení globálnych výziev; 

a) podporovať vznik, šírenie a 

prijímanie nových kvalitných znalostí, 

zručností, technológií, pokročilých štúdií a 

riešení, ktoré ponúkajú primerané 

odpovede na globálne spoločenské výzvy 

vrátane zmeny klímy, a zmenšiť rozdiely v 

oblasti výskumu a inovácií medzi 

jednotlivými regiónmi EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) posilniť vplyv výskumu a inovácií 

pri tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

b) posilniť pridanú hodnotu EÚ v 

rámci financovania výskumu, vývoja a 

inovácie a vplyv výskumu a inovácií pri 

tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie vrátane politiky súdržnosti, jej cieľov 

a pri plnení záväzkov, najmä cieľov OSN 

v oblasti udržateľného rozvoja a Parížskej 

dohody, a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle so 

zameraním na MSP a v spoločnosti v 

záujme riešenia globálnych výziev a 

významne zlepšiť kvalitu života občanov; 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; 

c) „podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prírastkových, prelomových, 

technologických, sociálnych a kultúrnych 
inovácií a prispievať tak k zintenzívneniu 

trhového nasadenia inovačných znalostí a 

riešení“ 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) podporovať interdisciplinárne 

prístupy a prístupy viacerých aktérov so 

zapojením priemyslu, občianskej 

spoločnosti, akademickej obce, občanov, 

priemyslu a verejného sektora aj v menej 

rozvinutých regiónoch a regiónoch s 

nízkou hustotou obyvateľstva; 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) podporovať excelentnosť 

výskumných pracovníkov, ich mobilitu, 

základný hraničný výskum, európsku 

spoluprácu v oblasti výskumu 

a posilňovanie medzinárodnej spolupráce 

a vytvárania sietí. 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Pilier I Otvorená veda sleduje 

špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 

písm. a), podporuje tiež špecifické ciele 

uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) a c) a 

má tieto zložky: 

(1) Pilier I Excelentná a otvorená veda 

sleduje špecifický cieľ uvedený v článku 3 

ods. 2 písm. a), podporuje tiež špecifické 

ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) a 

c) a má tieto zložky: 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) klaster Potravinové a prírodné 

zdroje; 

e) klaster Poľnohospodárstvo, 

potravinové a prírodné zdroje; 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Pilier III Otvorené inovácie sleduje 

špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 

písm. c), podporuje tiež špecifické ciele 

uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) a b) a 

má tieto zložky: 

(3) Pilier III Inovatívna Európa 

sleduje špecifický cieľ uvedený v článku 3 

ods. 2 písm. c), podporuje tiež špecifické 

ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 

a b) a má tieto zložky: 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zdieľanie excelentnosti; a) zdieľanie excelentnosti a 

rozširovanie účasti aj pre výskumných 

pracovníkov z tretích krajín, ak je to 
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vhodné; 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) reforma a zlepšenie európskeho 

systému výskumu a inovácií. 

b) reforma a zlepšenie európskeho 

systému výskumu a inovácií s osobitným 

zameraním na mladých výskumných 

pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 5 vypúšťa sa 

Obranný výskum  

1. Činnosti, ktoré sa majú vykonávať v 

osobitnom programe uvedenom v článku 

1 ods. 3 písm. b) a ktoré sú stanovené v 

nariadení ..., ktorým sa zriaďuje 

Európsky obranný fond, sú výskumné 

činnosti s výhradným zameraním na 

obranné aplikácie a s cieľom posilniť 

konkurencieschopnosť, efektívnosť a 

inovácie obranného priemyslu. 

 

2. S výnimkou tohto článku, článku 1 ods. 

1 a 3 a článku 9 ods. 1 sa toto nariadenie 

nevzťahuje na osobitný program uvedený 

v článku 1 ods. 3 písm. b). 

 

Odôvodnenie 

Tento článok, v ktorom sa v podstate len opakuje, čo už bolo napísané v článku 1 ods. 4, nie je 

potrebný. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 
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Článok 6 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Z programu sa môžu poskytovať 

finančné prostriedky na nepriame akcie v 

akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o 

rozpočtových pravidlách, a to najmä vo 

forme grantov (vrátane grantov na 

prevádzku), cien a verejného obstarávania. 

Takisto sa z neho môžu poskytovať 

finančné prostriedky vo forme finančných 

nástrojov v rámci operácií kombinovaného 

financovania. 

2. Z programu sa môžu poskytovať 

finančné prostriedky na nepriame akcie v 

akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o 

rozpočtových pravidlách, a to najmä vo 

forme grantov (vrátane grantov na 

prevádzku), ktoré sú hlavnou formou 

podpory z programu, cien a verejného 

obstarávania. Takisto sa z neho môžu 

poskytovať finančné prostriedky vo forme 

finančných nástrojov v rámci operácií 

kombinovaného financovania. Program 

umožňuje prijímateľom rýchlo požiadať o 

financovanie a zabezpečuje 

transparentnosť a vysledovateľnosť 

verejného financovania s cieľom chrániť 

záujmy EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Implementácia špecifického 

programu29 vychádza z transparentného a 

strategického viacročného plánovania 

výskumných a inovačných činností, najmä 

pokiaľ ide o pilier Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu, v 

nadväznosti na konzultácie so 

zainteresovanými stranami o prioritách a 

použití vhodných typov akcií a foriem 

implementácie. Tak sa zabezpečí 

zosúladenie s ostatnými relevantnými 

programami Únie. 

6. Implementácia špecifického 

programu29 vychádza z transparentného, 

inkluzívneho a strategického viacročného 

plánovania výskumných a inovačných 

činností, najmä pokiaľ ide o pilier 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu, v nadväznosti na konzultácie so 

zainteresovanými stranami o prioritách a 

použití vhodných typov akcií a foriem 

implementácie. Tak sa zabezpečí 

zosúladenie s ostatnými relevantnými 

programami Únie. 

_________________ _________________ 

29 … 29 … 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 
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Článok 6 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Činnosti v rámci programu 

Európsky horizont sa vykonávajú najmä 

prostredníctvom výziev na predkladanie 

návrhov, z ktorých niektoré sa organizujú 

ako súčasť misií a európskych partnerstiev. 

7. Činnosti v rámci programu 

Horizont Európa sa vykonávajú najmä 

prostredníctvom výziev na predkladanie 

návrhov, ktoré sa organizujú aj ako súčasť 

misií a európskych partnerstiev. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Výskumné a inovačné činnosti 

vykonávané v rámci programu Európsky 

horizont sa zameriavajú na civilné 

uplatnenie. 

8. V rámci excelentnosti sa výskumné 

a inovačné činnosti vykonávané v rámci 

programu Horizont Európa zameriavajú 

na civilné uplatnenie a podľa potreby 

zohľadňujú aj územnú rozmanitosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Program podporuje 

multidisciplinárny prístup zahŕňajúci 

sociálne a humanitné vedy a posilňuje 

podpornú zložku otvorenej spolupráce v 

oblasti výskumných činností v celej EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 8 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8b. Program sa zameriava na lepšiu 

koordináciu a synergie s EŠIF, a to aj s 

cieľom stimulovať príležitosti 
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„excelentnosti pre všetkých“ a umožniť 

účinnejšie a vyváženejšie geografické 

rozdelenie podpory výskumných a 

inovačných činností v celej EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Program zabezpečuje účinné 

presadzovanie rodovej rovnosti a rodového 

rozmeru v obsahu výskumu a inovácií. 

Osobitná pozornosť sa s ohľadom na 

situáciu v príslušnej oblasti výskumu a 

inovácií venuje zabezpečeniu rodovej 

rovnováhy v hodnotiacich komisiách a v 

orgánoch, ako sú skupiny expertov. 

9. Program zabezpečuje účinné 

presadzovanie rodovej rovnosti a rodového 

rozmeru v obsahu výskumu a inovácií tým, 

že rieši základné príčiny rodovej 

nerovnosti vrátane rozdielov v 

odmeňovaní žien a mužov a naplno 

využíva potenciál výskumníčok aj 

výskumníkov. S ohľadom na osobitnú 

situáciu v príslušnej oblasti výskumu 

a inovácií sa podporuje rodová rovnováha 

v hodnotiacich komisiách a v ostatných 

poradných orgánoch, ako sú skupiny 

expertov. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

Únie; 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít a 

cieľov Únie, ako aj plniť záväzky Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) musia byť ambiciózne a 

inšpiratívne, a teda mať veľký význam pre 

b) musia byť ambiciózne 

a inšpiratívne, a teda mať veľký význam 
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spoločnosť alebo hospodárstvo; pre spoločnosť, vedu, hospodárstvo alebo 

prípadne územie; 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) musia byť sústredené na 

ambiciózne, ale realistické výskumné a 

inovačné činnosti; 

d) musia byť sústredené na 

ambiciózne, ale realistické výskumné 

a inovačné činnosti založené na 

excelentnosti vo všetkých fázach vývoja, 

ktoré podľa potreby zahŕňajú základný a 

aplikovaný výskum; 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) musia podnecovať aktivitu nad 

rámec disciplín, sektorov a aktérov; 

e) musia podnecovať aktivitu a 

podporovať synergie naprieč disciplínami, 

sektormi a aktérmi; 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) musia byť otvorené viacerým 

riešeniam „zdola nahor“. 

f) musia byť otvorené viacerým 

prístupom a technickým riešeniam „zdola 

nahor“ a podľa potreby zapájať národné a 

regionálne inovačné ekosystémy typu S3; 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno f a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) musia byť vybrané na základe 

otvoreného a transparentného postupu; 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno f b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) musia podliehať nezávislému 

hodnoteniu so spoločnými kritériami 

kvality na účely zodpovednosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) účasť na výskumných a inovačných 

programoch, ako aj poskytovanie 

finančného príspevku na tieto programy, 

ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v 

súlade s článkom 185 ZFEÚ alebo subjekty 

zriadené podľa článku 187 ZFEÚ, ako sú 

napríklad spoločné podniky, alebo 

znalostné a inovačné spoločenstvá EIT v 

súlade s [nariadením o EIT] 

(inštitucionálne európske partnerstvá), 

ktoré sa majú implementovať vo 

výnimočných prípadoch, keď by použitie 

iných foriem európskych partnerstiev 

neviedlo k dosiahnutiu cieľov alebo by 

nevytvárali potrebné očakávané vplyvy, a 

ak je to odôvodnené dlhodobou 

perspektívou a vysokým stupňom 

integrácie vrátane centralizovaného 

riadenia všetkých finančných príspevkov. 

c) účasť na výskumných a inovačných 

programoch, ako aj poskytovanie 

finančného príspevku na tieto programy, 

ktoré uskutočňujú niektoré členské štáty v 

súlade s článkom 185 ZFEÚ alebo subjekty 

zriadené podľa článku 187 ZFEÚ, ako sú 

napríklad spoločné podniky, inovačné 

skupiny, alebo znalostné a inovačné 

spoločenstvá EIT v súlade s [nariadením o 

EIT] (inštitucionálne európske 

partnerstvá), ktoré sa majú implementovať 

vo výnimočných prípadoch, keď by 

použitie iných foriem európskych 

partnerstiev neviedlo k dosiahnutiu cieľov 

alebo by nevytvárali potrebné očakávané 

vplyvy, a ak je to odôvodnené dlhodobou 

perspektívou a vysokým stupňom 

integrácie vrátane centralizovaného 

riadenia všetkých finančných príspevkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 
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Článok 8 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) vytvára sa podľa potreby v súlade s 

vnútroštátnym a regionálnym inovačným 

ekosystémom typu S3 a existujúcimi 

sieťami hodnotových reťazcov v rámci 

tematických platforiem inteligentnej 

špecializácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) musia dodržiavať zásady pridanej 

hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 

otvorenosti, účinku, pákového efektu, 

dlhodobého finančného záväzku všetkých 

zapojených strán, flexibility, koherentnosti 

a komplementarity s únijnými, miestnymi, 

regionálnymi, celoštátnymi a 

medzinárodnými iniciatívami; 

b) musia dodržiavať zásady pridanej 

hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 

otvorenosti, účinku, pákového efektu, 

harmonického rozvoja, dlhodobého 

finančného záväzku všetkých zapojených 

strán, flexibility, koherentnosti, 

kompatibility a komplementarity s 

únijnými, miestnymi, regionálnymi, 

celoštátnymi a medzinárodnými 

iniciatívami;  

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) 25 800 000 000 EUR na pilier I 

Otvorená veda na obdobie 2021 – 2027, z 

toho 

a) 25 800 000 000 EUR na I pilier 

Excelentná a otvorená veda na obdobie 

2021 – 2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) 10 000 000 000 EUR na klaster 

Potravinové a prírodné zdroje; 

(5) 10 000 000 000 EUR na klaster 

Poľnohospodárstvo, potravinové a 

prírodné zdroje; 

Odôvodnenie 

Navrhovaný piaty klaster „Potravinové a prírodné zdroje“ sa zameriava osobitne na otázky 

súvisiace s poľnohospodárstvom. Vzhľadom na veľký význam poľnohospodárstva v tomto 

piatom klastri by nadpis mal túto skutočnosť odzrkadľovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) 13 500 000 000 EUR na pilier III 

Otvorené inovácie na obdobie 2021 – 

2027, z toho 

c) 13 500 000 000 EUR pre III. pilier 

Inovatívna Európa na obdobie 2021 – 

2027, z toho 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) 10 500 000 000 EUR na Európsku 

radu pre inováciu vrátane až 500 000 000 

na európske inovačné ekosystémy; 

(1) 10 500 000 000 EUR na Európsku 

radu pre inováciu vrátane až 1 000 000 000 

EUR na európske inovačné ekosystémy; 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 
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implementáciu programu vrátane všetkých 

administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. 

Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať 

výdavky na štúdie, stretnutia expertov, 

informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov programu, ako aj výdavky 

spojené so sieťami informačných 

technológií zameranými na spracovanie a 

výmenu informácií vrátane nástrojov 

informačných technológií na úrovni 

inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a 

administratívnu pomoc potrebnú v 

súvislosti s riadením programu. 

implementáciu programu vrátane všetkých 

potrebných a dohodnutých 
administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. 

Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať 

výdavky na stretnutia expertov, informačné 

a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú 

cieľov programu, na zviditeľnenie 

programu, ako aj výdavky spojené so 

sieťami informačných technológií 

zameranými na spracovanie a výmenu 

informácií vrátane nástrojov informačných 

technológií na úrovni inštitúcií a ostatné 

príslušné výdavky na technickú a 

administratívnu pomoc potrebnú v 

súvislosti s riadením programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V prípade potreby možno do 

rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť 

rozpočtové prostriedky na pokrytie 

výdavkov uvedených v odseku 4, aby sa 

umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neskončia 

do 31. decembra 2027. 

5. V prípade súhlasu rozpočtového 

orgánu možno do rozpočtu na obdobie po 

roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky 

na pokrytie výdavkov uvedených v odseku 

4, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa 

neskončia do 31. decembra 2027. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Zdroje pridelené členským štátom v 

rámci zdieľaného riadenia, ktoré možno 

presunúť v súlade s článkom 21 

nariadenia (EÚ) XX […všeobecné 

nariadenie], môžu byť na základe ich 

žiadosti presunuté na program. Komisia 

používa tieto zdroje priamo v súlade s 

článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia 

o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo 

8. Zdroje pridelené členským štátom v 

rámci zdieľaného riadenia z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 

Európskeho sociálneho fondu + (ESF+) 
môžu byť v odôvodnených prípadoch na 

základe žiadosti členského štátu presunuté 

na osobitné projekty v rámci programu za 

predpokladu, že prispievajú k dosiahnutiu 

cieľov programu, z ktorého presun 
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v súlade s písmenom c) uvedeného článku. 

Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v 

prospech dotknutého členského štátu. 

pochádza. Komisia používa tieto zdroje 

priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. 

a) nariadenia o rozpočtových pravidlách 

alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 

uvedeného článku. Tieto zdroje sa použijú 

v prospech dotknutého členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Program Európsky horizont je 

určený na implementovanie v synergii s 

ostatnými programami financovania z 

prostriedkov Únie. Neúplný zoznam 

synergií s ostatnými programami 

financovania z prostriedkov Únie je 

uvedený v prílohe IV. 

9. Program Horizont Európa sa 

implementuje v synergii s ostatnými 

programami financovania z prostriedkov 

Únie. Neúplný zoznam synergií 

s ostatnými programami financovania 

z prostriedkov Únie je uvedený v prílohe 

IV k tomuto nariadeniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Otvorený prístup k vedeckým 

publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu 

financovaného v rámci programu, musí byť 

zabezpečený v súlade s článkom 35 ods. 3. 

Otvorený prístup k výskumným údajom 

musí byť zabezpečený v súlade so zásadou 

„tak otvorené, ako je len možné, tak 

uzavreté, ako je potrebné“. Podporuje sa 

otvorený prístup k ostatným výstupom 

výskumu. 

1. Otvorený a nediskriminačný 

prístup k vedeckým publikáciám, ktoré sú 

výsledkom výskumu financovaného v 

rámci programu, musí byť zabezpečený v 

súlade s článkom 35 ods. 3. Otvorený 

prístup k výskumným údajom zohľadňuje 

konkurencieschopnosť a hospodárske 

záujmy EÚ, práva duševného vlastníctva a 

ochranu a dôvernosť osobných údajov. 

Recipročný otvorený prístup k výstupom 

výskumu sa stanoví v dohodách 

o pridružení a spolupráci s tretími 

krajinami. 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 
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Článok 10 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Podporuje sa prax otvorenej vedy 

nad rámec otvoreného prístupu k výstupom 

výskumu a zodpovedné spravovanie 

výskumných údajov. 

3. V rámci EÚ aj v širšom meradle sa 

podporuje prax otvorenej vedy nad rámec 

otvoreného prístupu k výstupom výskumu 

a zodpovedné spravovanie výskumných 

údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) spĺňajú minimálne požiadavky na 

kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie 

návrhov; 

b) spĺňajú požiadavky na kvalitu 

uvedenej výzvy na predkladanie návrhov; 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

môžu získať podporu z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 

Európskeho sociálneho fondu+ alebo 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] 

ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné 

nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) 

XX [financovanie, riadenie a 

monitorovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky] za 

predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s 

cieľmi príslušného programu. Uplatňujú sa 

pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje 

podpora. 

môžu na dobrovoľnom základe získať 

podporu z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, Európskeho sociálneho fondu + 

alebo Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka v súlade s 

článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX 

[všeobecné nariadenie] a článkom [8] 

nariadenia (EÚ) XX [financovanie, 

riadenie a monitorovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky] pod 

podmienkou, že prispievajú k cieľom 

fondov, z ktorých financovanie pochádza, 

a za predpokladu, že takéto akcie sú v 

súlade s cieľmi príslušného programu. 

Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa 

poskytuje podpora, s výnimkou miery 

spolufinancovania, pri ktorej sa uplatňuje 

miera spolufinancovania programu. 
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Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 1 – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) prihlásenie sa k otvorenému 

trhovému hospodárstvu založenému na 

pravidlách vrátane spravodlivého a 

rovnocenného zaobchádzania s právami 

duševného vlastníctva, s podporou 

demokratických inštitúcií; 

ii) prihlásenie sa k otvorenému 

trhovému hospodárstvu založenému na 

pravidlách vrátane dodržiavania ľudských 

práv, právneho štátu a spravodlivého a 

rovnocenného zaobchádzania s právami 

duševného vlastníctva, s podporou 

demokratických inštitúcií; 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 2 – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– neudeľuje tretej krajine 

rozhodovacie právomoci nad programom, 

– neudeľuje tretej krajine 

koordinačné ani rozhodovacie právomoci 

nad programom, 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 2 – zarážka 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– zaručuje práva Únie zabezpečiť 

správne finančné riadenie a chrániť jej 

finančné záujmy. 

– zaručuje práva Únie zabezpečiť 

správne finančné riadenie a chrániť jej 

finančné, vedecké a sociálne záujmy. 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pokiaľ ide o mieru pridruženia 

každej tretej krajiny k programu, musí sa 

2. Pokiaľ ide o mieru pridruženia 

každej tretej krajiny k programu, musí sa 



 

RR\1170302SK.docx 319/394 PE625.305v02-00 

 SK 

zohľadňovať cieľ prispievať k 

hospodárskemu rastu v Únii inováciami. 

Podobne, s výnimkou členských štátov 

EHP, pristupujúcich krajín, kandidátskych 

krajín a potenciálnych kandidátov môžu 

byť v prípade konkrétnej krajiny z dohody 

o pridružení vyňaté časti programu. 

zohľadňovať cieľ prispievať k 

hospodárskemu, kultúrnemu, sociálnemu 

a environmentálnemu rozvoju v Únii 

výskumom a inováciami. Podobne, s 

výnimkou členských štátov EHP, 

pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín 

a potenciálnych kandidátov, môžu byť v 

prípade konkrétnej krajiny z dohody o 

pridružení vyňaté časti programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) činnosti alebo výskum zameraný 

na obranné alebo vojenské účely vrátane 

civilno-vojenských technológií dvojakého 

použitia. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Osobitná pozornosť sa venuje zásade 

proporcionality, právu na súkromie, právu 

na ochranu osobných údajov, právu na 

telesnú a duševnú nedotknuteľnosť osoby, 

právu na nediskrimináciu a potrebe 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia 

ľudí. 

Osobitná pozornosť sa venuje zásade 

proporcionality, právu na súkromie, právu 

na ochranu osobných údajov, právu na 

telesnú a duševnú nedotknuteľnosť osoby, 

právu na nediskrimináciu, rodovej rovnosti 

a potrebe zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany zdravia ľudí. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Návrhy sa systematicky preverujú s 

cieľom určiť tie akcie, ktoré vzbudzujú 

3. Návrhy sa systematicky preverujú s 

cieľom určiť tie akcie, ktoré vzbudzujú 
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zložité alebo závažné etické otázky, a 

podrobiť ich etickému hodnoteniu. Etické 

hodnotenie vykonáva Komisia, ak jeho 

vykonaním nepoverí financujúci orgán. Pri 

činnostiach, pri ktorých sa využívajú 

ľudské embryonálne kmeňové bunky, je 

etické hodnotenie povinné. Etické 

previerky a hodnotenia sa vykonávajú s 

pomocou odborníkov na etiku. Komisia a 

financujúce orgány zabezpečia čo 

najväčšiu možnú transparentnosť etických 

postupov. 

zložité alebo závažné etické otázky, a 

podrobiť ich etickému hodnoteniu. Etické 

hodnotenie vykonáva Komisia, ak jeho 

vykonaním nepoverí financujúci orgán. Pri 

činnostiach, pri ktorých sa využívajú 

ľudské embryonálne kmeňové bunky, je 

etické hodnotenie povinné. Etické 

previerky a hodnotenia sa vykonávajú s 

pomocou nezávislých odborníkov na etiku. 

Komisia a financujúce orgány zabezpečia 

čo najväčšiu možnú transparentnosť 

etických postupov. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Etické kontroly sa vykonávajú s pomocou 

odborníkov na etiku. 

Etické kontroly sa vykonávajú s pomocou 

nezávislých odborníkov na etiku. 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Akcie, ktoré nie sú eticky 

prijateľné, môžu byť kedykoľvek 

zamietnuté alebo ukončené. 

6. Akcie, ktoré nie sú eticky 

prijateľné, sa okamžite zamietnu alebo 

ukončia. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Akcie, ktoré nespĺňajú 

bezpečnostné pravidlá, môžu byť 

kedykoľvek zamietnuté alebo ukončené. 

8. Akcie, ktoré nespĺňajú 

bezpečnostné pravidlá, sa okamžite 

zamietnu alebo ukončia. 
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Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V pracovnom programe sa stanovia 

výzvy, pre ktoré sa udelia známky 

excelentnosti. Ak s tým žiadateľ vopred 

súhlasí, údaje o jeho žiadosti, ako aj 

hodnotenie možno poskytnúť 

zainteresovaným financujúcim orgánom 

pod podmienkou uzavretia dohody o 

zachovaní dôvernosti. 

5. V pracovnom programe sa stanovia 

výzvy, pre ktoré sa udelia známky 

excelentnosti. Ak s tým žiadateľ vopred 

súhlasí, údaje o jeho žiadosti, ako aj 

hodnotenie sa poskytnú zainteresovaným 

financujúcim národným/regionálnym 

orgánom pod podmienkou uzavretia 

dohody o zachovaní dôvernosti. Ak s tým 

žiadateľ vopred súhlasí, údaje o 

vlastníctve známky excelentnosti možno 

zverejniť aj vo verejnej databáze. 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade spoločnej výzvy sa stanovia 

spoločné postupy výberu a hodnotenia 

návrhov. Súčasťou týchto postupov je 

vyvážená skupina expertov vymenovaných 

každou stranou. 

V prípade spoločnej výzvy sa stanovia 

spoločné postupy výberu a hodnotenia 

návrhov. Súčasťou týchto postupov je 

vyvážená skupina nezávislých expertov 

vymenovaných každou stranou. 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vplyv, b) hospodársky, spoločenský, vedecký 

a/alebo klimatický vplyv, 

 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh nariadenia 
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Článok 25 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) podľa potreby ich prínos k 

splneniu cieľov a záväzkov EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V pracovnom programe sa stanovia 

ďalšie podrobnosti uplatňovania kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedených v odseku 

1 a môžu sa určiť váhy a prahové 

hodnoty. 

(3) V pracovnom programe sa stanovia 

ďalšie podrobnosti uplatňovania kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedených v odseku 

1 vrátane, podľa potreby, územného 

vplyvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– úplne alebo čiastočne pozostávať z 

externých nezávislých expertov, 

– pozostávať výlučne z externých 

nezávislých expertov, 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisii pre vyhodnotenie môžu pomáhať 

nezávislí experti. 

Komisii pre vyhodnotenie pomáhajú 

nezávislí experti. 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia pre vyhodnotenie môže takisto 

navrhnúť podstatné úpravy návrhov, pokiaľ 

je to potrebné na zabezpečenie 

konzistencie portfólia. 

Komisia pre vyhodnotenie môže takisto 

navrhnúť podstatné úpravy návrhov, pokiaľ 

je to potrebné na zabezpečenie 

konzistencie portfólia. Komisia pre 

vyhodnotenie zabezpečí, aby existoval 

postup na predkladanie otázok alebo 

sťažností. Otázky musia byť zodpovedané 

do maximálne 30 dní. Komisia pre 

vyhodnotenie zabezpečí multidisciplinárny 

prístup. 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Čas na udelenie grantu by nemal 

mať vplyv na kvalitu hodnotenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) inovačných akcií: až 70 % 

celkových oprávnených nákladov okrem 

nákladov neziskových právnych subjektov, 

kde sa z programu môže refundovať až 100 

% celkových oprávnených nákladov; 

a) inovačných akcií: až 70 % 

celkových oprávnených nákladov okrem 

nákladov neziskových právnych subjektov, 

inštitúcií stredného a vyššieho 

vzdelávania, výskumných organizácií a 

MSP, kde sa z programu môže refundovať 

až 100 % celkových oprávnených 

nákladov; 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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2. Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, musia primerane chrániť 

svoje výsledky, ak je ochrana možná a 

odôvodnená, s prihliadnutím na všetky 

príslušné aspekty vrátane vyhliadok na 

komerčné využitie. Pri rozhodovaní o 

ochrane prijímatelia zohľadňujú aj 

oprávnené záujmy ostatných prijímateľov v 

akcii. 

2. Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, musia primerane chrániť 

svoje výsledky v súlade s existujúcim 

právom duševného vlastníctva, ak je 

ochrana možná a odôvodnená, s 

prihliadnutím na všetky príslušné aspekty 

vrátane vyhliadok na komerčné využitie. 

Pri rozhodovaní o ochrane prijímatelia 

zohľadňujú aj oprávnené záujmy ostatných 

prijímateľov v akcii. 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti týkajúce sa 

komunikácie, využívania a šírenia môžu 

byť uvedené v pracovnom programe alebo 

v pravidlách súťaže. 

4. Povinnosti týkajúce sa 

komunikácie, viditeľnosti, využívania 

a šírenia sú uvedené v pracovnom 

programe alebo v pravidlách súťaže.  

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Návrh nariadenia 

Článok 42 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Kombinované financovanie z 

programu Európsky horizont a EIC sa 

poskytuje tak, aby nenarúšalo hospodársku 

súťaž. 

5. Kombinované financovanie z 

programu Horizont Európa a EIC sa 

poskytuje tak, aby nenarúšalo hospodársku 

súťaž a aby zvyšovalo 

konkurencieschopnosť EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 4 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– vplyv, – vplyv vrátane územného vplyvu, 
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Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 7 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia môže odmietnuť návrh, ktorý si 

osvojili nezávislí experti, z opodstatnených 

dôvodov vrátane súladu s cieľmi politík 

Únie. 

Komisia môže odmietnuť návrh, ktorý si 

osvojili nezávislí experti, z opodstatnených 

dôvodov vrátane nesúladu s cieľmi politík 

Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 10 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V zmluve o vybranej akcii sa stanovia 

konkrétne čiastkové ciele a zodpovedajúce 

predbežné financovanie a platby z 

kombinovaného financovania EIC vo 

forme splátok. 

V zmluve o vybranej akcii sa stanovia 

konkrétne merateľné čiastkové ciele a 

zodpovedajúce predbežné financovanie a 

platby z kombinovaného financovania EIC 

vo forme splátok. 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 11 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V súlade so zmluvou sa akcia pozastaví, 

zmení alebo ukončí, ak nie sú splnené 

čiastkové ciele. Akcia sa môže takisto 

ukončiť, ak nie je možné dosiahnuť 

očakávané trhové nasadenie. 

V súlade so zmluvou sa akcia pozastaví, 

zmení alebo ukončí, ak nie sú splnené 

merateľné čiastkové ciele. Akcia sa môže 

takisto ukončiť, ak nie je možné dosiahnuť 

očakávané trhové nasadenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 1. Odchylne od článku 237 ods. 3 
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nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť externí experti vyberaní bez 

výzvy na vyjadrenie záujmu, ak je to 

odôvodnené a výber sa uskutočňuje 

transparentne. 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť nezávislí externí experti 

vyberaní bez výzvy na vyjadrenie záujmu, 

ak je to náležite odôvodnené a výber sa 

uskutočňuje transparentne. Nezávislí 

experti sa vyberajú na základe ich 

preukázaných spôsobilostí a znalostí. 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V súlade s článkom 237 ods. 2 a 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

externí experti odmeňovaní na základe 

štandardných podmienok. V odôvodnených 

prípadoch možno priznať primeranú výšku 

odmeny nad rámec štandardných 

podmienok založených na trhových 

štandardoch, a to najmä pokiaľ ide o 

špecifických expertov s vysokou úrovňou 

odborných znalostí. 

2. V súlade s článkom 237 ods. 2 a 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách sú 

externí experti odmeňovaní na základe 

štandardných podmienok. V odôvodnených 

prípadoch možno priznať primeranú výšku 

odmeny nad rámec štandardných 

podmienok založených na trhových 

štandardoch, a to najmä pokiaľ ide o 

špecifických expertov s vysokou úrovňou 

odborných znalostí. Komisia každoročne 

oznamuje Európskemu parlamentu a 

Rade úroveň odmeňovania nezávislých 

expertov. 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Popri ustanoveniach článku 38 ods. 

2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 

sa mená a odborná oblasť externých 

expertov hodnotiacich žiadosti o grant, 

ktorí sú vymenovaní na základe osobnej 

spôsobilosti, uverejňujú aspoň raz ročne na 

internetovej stránke Komisie alebo 

financujúceho orgánu. Takéto informácie 

sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v 

súlade s pravidlami EÚ o ochrane 

osobných údajov. 

3. Popri ustanoveniach článku 38 ods. 

2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 

sa mená a odborná oblasť nezávislých 

externých expertov hodnotiacich žiadosti o 

grant, ktorí sú vymenovaní na základe 

osobnej spôsobilosti, uverejňujú aspoň raz 

ročne na internetovej stránke Komisie 

alebo financujúceho orgánu. Takéto 

informácie sa zhromažďujú, spracúvajú a 

uverejňujú v súlade s pravidlami EÚ o 

ochrane osobných údajov. 
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Pozmeňujúci návrh  116 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Systém podávania správ o 

výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu a 

výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. 

Na tento účel sa príjemcom finančných 

prostriedkov Únie a prípadne členským 

štátom ukladajú primerané požiadavky na 

podávanie správ. 

3. Systém podávania správ 

o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu 

a výsledkov zbierali efektívne, účinne 

a každoročne. Na tento účel sa príjemcom 

finančných prostriedkov Únie a prípadne 

členským štátom ukladajú primerané 

požiadavky na podávanie správ. 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Návrh nariadenia 

Článok 46 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príjemcovia finančných 

prostriedkov Únie priznávajú pôvod a 

zabezpečujú viditeľnosť finančných 

prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 

akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 

ucelené, účinné a primerané cielené 

informácie rôznym cieľovým skupinám 

vrátane médií a verejnosti. 

1. Príjemcovia finančných 

prostriedkov Únie priznávajú pôvod a 

zabezpečujú viditeľnosť finančných 

prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 

akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 

jasné, ucelené, účinné a primerané cielené 

informácie rôznym cieľovým skupinám 

vrátane médií a verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Návrh nariadenia 

Článok 46 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia vykonáva v súvislosti s 

programom a jeho akciami a výsledkami 

informačné a komunikačné činnosti. 

Finančné zdroje pridelené na program 

zároveň prispievajú k inštitucionálnej 

komunikácii o politických prioritách Únie, 

2. Komisia vypracuje informačnú a 

komunikačnú stratégiu a vykonáva v 

súvislosti s programom a jeho pridanou 

hodnotou, akciami a výsledkami 

informačné a komunikačné činnosti. Tieto 

činnosti sa vyvíjajú v spolupráci s 
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pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 

v článku 3. 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 

orgánmi a zameriavajú sa na zvyšovanie 

informovanosti a zviditeľňovanie, ako aj 

na podporu spolupráce a výmeny 

skúseností a synergií. Finančné zdroje 

pridelené na program zároveň prispievajú k 

inštitucionálnej komunikácii o politických 

prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov 

uvedených v článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Hodnotenia programu sa 

vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v 

rozhodovacom procese týkajúcom sa 

programu, jeho nástupníckeho programu a 

ostatných relevantných výskumných a 

inovačných iniciatív. 

1. Hodnotenia programu sa 

vykonávajú každé dva roky, aby sa mohli 

využiť v rozhodovacom procese týkajúcom 

sa programu, jeho nástupníckeho programu 

a ostatných relevantných výskumných 

a inovačných iniciatív. 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však štyri roky po 

začatí implementácie programu. Zahŕňa 

posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov a 

predstavuje základ pre prípadnú úpravu 

implementácie programu. 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však štyri roky po 

začatí implementácie programu. Zahŕňa 

posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov a 

predstavuje základ pre prípadnú úpravu 

implementácie programu. Posúdi sa v ňom 

účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, 

koherentnosť a pridaná hodnota 

programu pre EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu 

tvorby a implementácie programu. 
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Pozmeňujúci návrh  121 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na konci implementácie programu, 

najneskôr však štyri roky po uplynutí 

obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 

dokončí záverečné hodnotenie programu. 

Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov. 

3. Na konci implementácie programu 

Komisia najneskôr do 30. júna 2029 

dokončí záverečné hodnotenie programu. 

Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 3 – písmeno a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) Hodnotenie programu obsahuje 

posúdenie vplyvu presunutých 

prostriedkov z iných programov, v ktorom 

sa preukáže pridaná hodnota presunu a 

podľa potreby príspevok k spoločným 

cieľom. 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 3 – písmeno b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b) Komisia zladí metódy hodnotenia v 

rámci rôznych programov, ktoré 

prispievajú k programu, a uplatní 

spoločné pravidlá hodnotenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 3 – písmeno c (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 c) Výsledky hodnotenia by sa mali 

uverejniť na webovom sídle Komisie a 

mali by sa všeobecne šíriť 

prostredníctvom všetkých možných médií. 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Návrh nariadenia 

Článok 50 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 

Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 

určí každý členský štát v súlade so 

zásadami stanovenými v 

Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 

Komisia konzultuje s nezávislými 

expertmi, ktorých určí každý členský štát v 

súlade so zásadami stanovenými v 

Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva. 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pilier I Otvorená veda Pilier I Excelentná a otvorená veda 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pestovanie 

excelentnosti prostredníctvom 

cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej mobility výskumných 

pracovníkov; podpora nových zručností 

prostredníctvom excelentnej odbornej 

prípravy výskumných pracovníkov; 

Oblasti intervencie: pestovanie 

excelentnosti prostredníctvom 

cezhraničnej, medziodvetvovej 

a interdisciplinárnej mobility výskumných 

pracovníkov a výmeny osvedčených 

postupov; podpora nových zručností 

prostredníctvom celoživotnej excelentnej 
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posilnenie rozvoja ľudského kapitálu a 

zručností v celom európskom výskumnom 

priestore; zlepšenie a uľahčenie synergií; 

podpora šírenia informácií verejnosti. 

odbornej prípravy výskumných 

pracovníkov a s prihliadnutím na vývoj 

nových technológií; posilnenie rozvoja 

ľudského kapitálu a zručností v celom 

európskom výskumnom priestore, pričom 

sa osobitná pozornosť venuje menej 

rozvinutým regiónom; zlepšenie a 

uľahčenie synergií; podpora šírenia 

informácií verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno c – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výskumné infraštruktúry: poskytujú 

Európe udržateľné výskumné 

infraštruktúry svetovej úrovne, ktoré sú 

otvorené a prístupné najlepším 

výskumným pracovníkom z Európy aj 

mimo nej. Tým sa popri činnostiach v 

oblasti príslušnej politiky Únie a 

medzinárodnej spolupráce zväčší potenciál 

infraštruktúry podporovať vedecký pokrok 

a inovácie a umožňovať otvorenú vedu. 

Výskumné infraštruktúry: poskytujú 

Európe udržateľné výskumné 

infraštruktúry svetovej úrovne, ktoré stále 

držia krok s novými technológiami a sú 

otvorené a prístupné najlepším 

výskumným pracovníkom z Európy aj 

mimo nej. Tým sa popri činnostiach v 

oblasti príslušných politík Únie vrátane 

politiky súdržnosti a medzinárodnej 

spolupráce zväčší potenciál infraštruktúry 

podporovať vedecký pokrok a inovácie a 

umožňovať otvorenú vedu. 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 posilňovať vplyv 

výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a 

implementácii politík Únie a podporovať 

nasadzovanie inovačných riešení v 

priemysle a spoločnosti v záujme riešenia 

globálnych výziev. Bude prispievať aj k 

plneniu ostatných špecifických cieľov 

programu opísaných v článku 3. 

Nasledujúcimi činnosťami bude tento pilier 

v súlade s článkom 4 posilňovať vplyv 

výskumu a inovácií pri tvorbe, podpore a 

implementácii politík Únie a riešení 

spoločenských výziev. Jeho cieľom je 

najmä podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev. Bude prispievať aj k plneniu 

ostatných špecifických cieľov programu 
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opísaných v článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) klaster Zdravie; zlepšovanie a 

ochrana zdravia občanov v každom veku 

vďaka rozvoju inovatívnych riešení 

zameraných na prevenciu, diagnostiku, 

monitorovanie, liečbu a vyliečenie 

ochorení; zmierňovanie zdravotných rizík, 

ochrana obyvateľstva a podpora dobrého 

zdravia; zabezpečenie nákladovo 

efektívnejších, spravodlivejších a 

udržateľnejších systémov verejného 

zdravotníctva; a podpora pacientov a 

umožnenie ich účasti a samostatnej 

starostlivosti. 

a) klaster Zdravie; zlepšovanie a 

ochrana zdravia občanov v každom veku 

vďaka rozvoju inovatívnych, účinných a 

dostupných riešení zameraných na 

prevenciu, diagnostiku, monitorovanie, 

liečbu a vyliečenie ochorení; zmierňovanie 

zdravotných rizík, ochrana obyvateľstva a 

podpora dobrého zdravia; zabezpečenie 

nákladovo efektívnejších, spravodlivejších 

a udržateľnejších systémov verejného 

zdravotníctva; a podpora pacientov a 

umožnenie ich účasti a samostatnej 

starostlivosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) klaster Inkluzívna a bezpečná 

spoločnosť: posilnenie európskych 

demokratických hodnôt vrátane právneho 

štátu a základných práv, ochrana nášho 

kultúrneho dedičstva a podpora sociálno-

ekonomickej transformácie, ktorá prispieva 

k inklúzii a rastu, a zároveň reakcia na 

výzvy, ktoré vyplývajú z pretrvávajúcich 

bezpečnostných hrozieb vrátane 

počítačovej kriminality, ako aj z 

prírodných a človekom spôsobených 

katastrof. 

b) klaster Inkluzívna a bezpečná 

spoločnosť: posilnenie európskych 

demokratických hodnôt vrátane právneho 

štátu a základných práv, ochrana a 

propagácia nášho kultúrneho dedičstva a 

podpora sociálno-ekonomickej 

transformácie, ktorá prispieva k inklúzii a 

rastu, vrátane riadenia migrácie, a zároveň 

reakcia na výzvy, ktoré vyplývajú z 

pretrvávajúcich bezpečnostných hrozieb 

vrátane počítačovej kriminality, ako aj z 

prírodných a človekom spôsobených 

katastrof. 

 

Pozmeňujúci návrh  132 
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Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; spoločnosť odolná proti 

katastrofám; ochrana a bezpečnosť; 

kybernetická bezpečnosť; 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; rodová rovnosť; spoločnosť 

odolná proti katastrofám; civilná ochrana a 

bezpečnosť; kybernetická bezpečnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita: boj proti zmene klímy lepším 

pochopením jej príčin, vývoja, rizík, 

vplyvov a súvisiacich príležitostí a 

posilnením šetrnosti energetiky a dopravy 

ku klíme a životnému prostrediu, zvýšením 

ich efektívnosti a konkurencieschopnosti, 

bezpečnosti a odolnosti a posilnením ich 

inteligentného charakteru. 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita: boj proti zmene klímy lepším 

pochopením jej príčin, vývoja, rizík, 

vplyvov a súvisiacich príležitostí; a 

posilnením šetrnosti energetiky a dopravy 

ku klíme a životnému prostrediu, zvýšením 

ich efektívnosti z hľadiska využívania 

zdrojov a energie a konkurencieschopnosti, 

bezpečnosti a odolnosti a posilnením ich 

inteligentného charakteru; a podporou 

využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov a obehového hospodárstva s 

cieľom dosiahnuť ciele nízkouhlíkového 

hospodárstva do roku 2050. 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti 

dopravy; čistá doprava a mobilita; 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; energeticky 

efektívne budovy; energia z 

obnoviteľných zdrojov; obce a mestá; 
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inteligentná mobilita; uskladňovanie 

energie; 
vzdialené a najvzdialenejšie regióny; 

oceány; konkurencieschopnosť priemyslu 

a/alebo udržateľnosť v oblasti dopravy; 

čistá doprava a mobilita; inteligentná 

mobilita vrátane vozidiel s nízkymi 

a nulovými emisiami a zavádzania 

infraštruktúry na dopĺňanie paliva 

a nabíjanie; cezhraničné prepojenia; 

uskladňovanie energie; 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno e – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) Klaster Potravinové a prírodné 

zdroje: ochrana, obnova, udržateľné 

hospodárenie s prírodnými a biologickými 

zdrojmi z pevniny a mora a ich využívanie 

na riešenie potravinovej a výživovej 

bezpečnosti a prechod na nízkouhlíkové, 

obehové hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje. 

e) klaster Poľnohospodárstvo, 

potravinové a prírodné zdroje: ochrana, 

obnova, udržateľné hospodárenie s 

prírodnými a biologickými zdrojmi z 

pevniny a vôd a ich využívanie na riešenie 

potravinovej a výživovej bezpečnosti a 

prechod na nízkouhlíkové, obehové 

hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. 

Odôvodnenie 

Navrhovaný piaty klaster „Potravinové a prírodné zdroje“ sa zameriava osobitne na otázky 

súvisiace s poľnohospodárstvom. Vzhľadom na veľký význam poľnohospodárstva v tomto 

piatom klastri by nadpis mal túto skutočnosť odzrkadľovať. More je úzky termín, kým voda 

zahŕňa všetky vodné prostredia. 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno e – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; moria a oceány; 

potravinové systémy; systémy inovácií na 

biologickej báze; obehové systémy; 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; moria a oceány; 

potravinové systémy a riadenie 

prírodných zdrojov; systémy inovácií na 

biologickej báze; obehové systémy; 
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Pozmeňujúci návrh  137 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 2 – písmeno f – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: zdravie; odolnosť a 

bezpečnosť; digitalizácia a priemysel; 

klíma, energetika a mobilita; potravinové a 

prírodné zdroje; podpora fungovania 

vnútorného trhu a správy hospodárskych 

záležitostí Únie; podpora členských štátov 

pri vykonávaní právnych predpisov, ako aj 

pri rozvoji stratégií pre inteligentnú 

špecializáciu; analytické nástroje a metódy 

pre tvorbu politiky; správa znalostí; 

transfer znalostí a technológií; podpora 

platforiem vedy na podporu politiky. 

Oblasti intervencie: zdravie; odolnosť a 

bezpečnosť; digitalizácia a priemysel; 

klíma, energetika a mobilita; potravinové a 

prírodné zdroje; podpora fungovania 

vnútorného trhu a správy hospodárskych 

záležitostí Únie; podpora členských štátov 

pri vykonávaní právnych predpisov, ako aj 

pri rozvoji stratégií pre inteligentnú 

špecializáciu a podľa potreby pomoc pri 

posilňovaní ich cesty k excelentnosti; 

analytické nástroje a metódy pre tvorbu 

politiky; správa znalostí; transfer znalostí 

a technológií prostredníctvom 

špecializovaných sietí alebo výmeny 

osvedčených postupov; podpora platforiem 

vedy na podporu politiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 3 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pilier III Otvorené inovácie Pilier III Inovatívna Európa 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Európska rada pre inováciu: podpora 

prelomových inovácií s potenciálom 

rozšírenia na globálnej úrovni 

Európska rada pre inováciu: podpora 

prelomových a postupných inovácií 

vrátane netechnologických a sociálnych 

inovácií s potenciálom rozšírenia na 

globálnej úrovni 



 

PE625.305v02-00 336/394 RR\1170302SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 3 – písmeno a – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: Prieskumník – podpora 

budúcich a vznikajúcich prelomových 

technológií; Akcelerátor – preklenutie 

medzery vo financovaní medzi konečnými 

fázami inovačných činností a preniknutím 

na trh s cieľom efektívne zavádzať 

prevratné inovácie vytvárajúce trhy a 

rozširovať spoločnosti v prípadoch, keď trh 

neposkytuje životaschopné financovanie, a 

dodatočné činnosti, ako sú ocenenia a 

štipendiá, ako aj služby pre podniky s 

pridanou hodnotou. 

Oblasti intervencie: Prieskumník – podpora 

budúcich a vznikajúcich prelomových 

technológií; podpora všetkých foriem 

excelentnosti a inovácie; Akcelerátor – 

preklenutie medzery vo financovaní medzi 

konečnými fázami inovačných činností a 

preniknutím na trh s cieľom efektívne 

zavádzať prevratné inovácie vytvárajúce 

trhy a rozširovať spoločnosti v prípadoch, 

keď trh neposkytuje životaschopné 

financovanie, a dodatočné činnosti, ako sú 

ocenenia a štipendiá, ako aj služby pre 

podniky s pridanou hodnotou. 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 3 – písmeno b – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: prepojenie s 

regionálnymi a vnútroštátnymi aktérmi v 

oblasti inovácií a podpora implementácie 

spoločných cezhraničných inovačných 

programov členskými štátmi a 

pridruženými krajinami, a to od 

zlepšovania mäkkých inovačných zručností 

až po akcie v oblasti výskumu a inovácií na 

zvýšenie účinnosti európskeho inovačného 

systému. Doplní sa tým podpora EFRR pre 

inovačné ekosystémy a medziregionálne 

partnerstvá, ktoré sa sústreďujú okolo tém 

inteligentnej špecializácie. 

Oblasti intervencie: prepojenie s 

regionálnymi a vnútroštátnymi aktérmi v 

oblasti inovácií a podpora implementácie 

výskumu vrátane výskumu bližšie k trhu a 
spoločných cezhraničných inovačných 

programov členskými štátmi a 

pridruženými krajinami, a to od 

zlepšovania mäkkých inovačných zručností 

až po akcie v oblasti výskumu a inovácií na 

zvýšenie účinnosti európskeho inovačného 

systému. Doplní sa tým podpora EFRR pre 

inovačné ekosystémy a medziregionálne 

partnerstvá, ktoré sa sústreďujú okolo tém 

inteligentnej špecializácie, a zvýši sa vplyv 

výskumných a inovačných činností na rast 

a zamestnanosť vo všetkých regiónoch a 

mestách. 
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Pozmeňujúci návrh  142 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 3 – písmeno c – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: posilnenie 

udržateľných inovačných ekosystémov v 

celej Európe; presadzovanie rozvoja 

podnikateľských a inovačných zručností v 

perspektíve celoživotného vzdelávania a 

podpora podnikateľskej transformácie 

univerzít EÚ; prinášanie nových riešení 

globálnych sociálnych výziev na trh; 

Synergie a pridaná hodnota v rámci 

Európskeho horizontu 

Oblasti intervencie: posilnenie 

udržateľných inovačných centier a 

ekosystémov v celej Európe; 

presadzovanie rozvoja podnikateľských 

a inovačných zručností v perspektíve 

celoživotného vzdelávania a podpora 

podnikateľskej transformácie inštitúcii 

vysokoškolského vzdelávania v EÚ; 

prinášanie nových riešení globálnych 

sociálnych výziev na trh; Synergie a 

pridaná hodnota v rámci Horizontu 

Európa a vo vzťahu k iným nástrojom a 

politikám Únie 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 4 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. Bude 

podporovať aj plnenie ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných v 

článku 3. Táto časť bude tvoriť základ pre 

zvyšok programu a zároveň bude 

podporovať činnosti, ktoré prispievajú k 

inovatívnejšej Európe viac založenej na 

znalostiach, kde majú ženy a muži rovnaké 

postavenie a ktorá je na čele globálnej 

hospodárskej súťaže, čím sa v rámci celej 

Európy optimalizujú silné stránky a 

potenciál jednotlivých členských štátov v 

dobre fungujúcom EVP, v ktorom je voľný 

pohyb poznatkov a vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily, kde informovaní občania 

chápu výsledky výskumu a inovácií a 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. Bude 

podporovať aj plnenie ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných v 

článku 3. Táto časť bude tvoriť základ pre 

zvyšok programu a zároveň bude 

podporovať činnosti, ktoré prispievajú k 

územne vyváženejšej, inovatívnejšej 

Európe viac založenej na znalostiach, kde 

majú ženy a muži rovnaké postavenie a 

ktorá je na čele globálnej hospodárskej 

súťaže, čím sa v rámci celej Európy 

optimalizujú silné stránky a potenciál 

jednotlivých členských štátov v dobre 

fungujúcom EVP, v ktorom je voľný 

pohyb poznatkov a vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily, kde informovaní občania 
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dôverujú im a tieto výsledky sú prínosom 

pre spoločnosť ako celok a kde politika 

EÚ, najmä politika v oblasti výskumu a 

inovácií, vychádza z kvalitných vedeckých 

dôkazov. 

chápu výsledky výskumu a inovácií a 

dôverujú im a tieto výsledky sú prínosom 

pre spoločnosť ako celok a kde politika 

EÚ, najmä politika v oblasti výskumu a 

inovácií, vychádza z kvalitných vedeckých 

dôkazov. 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: zdieľanie 

excelentnosti; reforma a zlepšenie 

európskeho systému výskumu a inovácií. 

Oblasti intervencie: šírenie excelentnosti; 

reforma a zlepšenie európskeho systému 

výskumu a inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 2 – zarážka 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– motivačná cena: ocenenie na 

podnietenie investícií v danom smere, 

pričom cieľ sa určí pred vykonaním 

činnosti; 

– motivačná cena: ocenenie na 

podnietenie investícií v danom smere, 

pričom cieľ sa určí pred vykonaním 

činnosti, ako aj na stimulovanie 

prilákania výskumných pracovníkov do 

európskej oblasti; 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) dokaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej 

občanov, najmä pokiaľ ide o riešenie 

globálnych výziev a plnenie výskumných a 

inovačných cieľov, zabezpečovanie 

a) dôkaz, že európske partnerstvo je 

efektívnejšie pri dosahovaní príslušných 

cieľov programu, predovšetkým pri 

dosahovaní jasných vplyvov pre EÚ a jej 

občanov vytváraním účinkov 

presahovania na hospodárstvo a 

spoločnosť, najmä pokiaľ ide o riešenie 
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konkurencieschopnosti EÚ a prispievanie k 

posilňovaniu európskeho výskumného a 

inovačného priestoru, ako aj k plneniu 

medzinárodných záväzkov. 

globálnych výziev a plnenie výskumných a 

inovačných cieľov, zabezpečovanie 

konkurencieschopnosti EÚ a prispievanie k 

posilňovaniu európskeho výskumného a 

inovačného priestoru, ako aj k plneniu 

medzinárodných záväzkov; 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev zriadených v 

súlade s článkom 185 ZFEÚ je povinná 

účasť najmenej 50 % členských štátov EÚ; 

V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev zriadených v 

súlade s článkom 185 ZFEÚ je 

odporúčaná účasť najmenej 50 % 

členských štátov EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– určenie merateľných očakávaných 

výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci 

konkrétnych lehôt vrátane kľúčovej 

hospodárskej hodnoty pre Európu; 

– určenie ukazovateľov výkonnosti, 

merateľných očakávaných výstupov, 

výsledkov a vplyvov v rámci konkrétnych 

lehôt vrátane kľúčovej hospodárskej 

hodnoty pre Európu; 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– prístupy k zabezpečeniu flexibility 

implementácie a k prispôsobeniu sa 

meniacim sa politickým alebo trhovým 

potrebám či vedeckému pokroku; 

– prístupy k zabezpečeniu flexibility 

implementácie a k prispôsobeniu sa 

meniacim sa politickým alebo 

spoločenským potrebám či vedeckému 

pokroku; 
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Pozmeňujúci návrh  150 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) ex ante preukázanie dlhodobého 

záväzku partnerov vrátane minimálneho 

podielu verejných a/alebo súkromných 

investícií. V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať aspoň 50 % a 

môžu dosiahnuť až 75 % celkových 

rozpočtových záväzkov európskeho 

partnerstva. Podiel príspevkov partnerov 

iných ako Únia bude mať v prípade 

všetkých inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev formu peňažných 

príspevkov. 

e) ex ante preukázanie dlhodobého 

záväzku partnerov vrátane minimálneho 

podielu verejných a/alebo súkromných 

investícií. V prípade inštitucionalizovaných 

európskych partnerstiev budú peňažné 

a/alebo nepeňažné príspevky od partnerov 

iných ako Únia dosahovať aspoň 50 % a 

môžu dosiahnuť až 75 % celkových 

rozpočtových záväzkov európskeho 

partnerstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koordinácia a/alebo spoločné 

činnosti s inými relevantnými výskumnými 

a inovačnými iniciatívami na zabezpečenie 

účinných synergií; 

c) koordinácia a/alebo spoločné 

činnosti s inými relevantnými výskumnými 

a inovačnými iniciatívami vrátane iniciatív 

vyvinutých v rámci programov politiky 

súdržnosti na zabezpečenie účinných 

synergií; 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) právna záväznosť záväzkov 

všetkých partnerov počas celého trvania 

iniciatívy, najmä pokiaľ ide o finančné 

príspevky; 

d) právna záväznosť záväzkov 

všetkých partnerov počas celého trvania 

iniciatívy, najmä pokiaľ ide o finančné 

a/alebo nepeňažné príspevky; 
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Pozmeňujúci návrh  153 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podávanie osobitných správ o 

kvantitatívnych a kvalitatívnych pákových 

efektoch vrátane peňažných a nepeňažných 

príspevkov, viditeľnosti a pozície v 

medzinárodnom kontexte, vplyvu na riziká 

investícií zo súkromného sektora súvisiace 

s výskumom a inováciami. 

b) podávanie osobitných správ o 

kvantitatívnych a kvalitatívnych pákových 

efektoch vo vzťahu k iným nástrojom, ako 

aj o peňažných a/alebo nepeňažných 

príspevkoch, viditeľnosti a pozícii v 

medzinárodnom kontexte, vplyve na riziká 

investícií zo súkromného sektora súvisiace 

s výskumom a inováciami. 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa mechanizmy kombinovaného 

financovania z EFRR a programu s cieľom 

posilniť európsky výskumný priestor 

používali na podporu činností 

premosťujúcich stratégie pre inteligentnú 

špecializáciu a medzinárodnú excelentnosť 

v oblasti výskumu a inovácií vrátane 

spoločných 

medziregionálnych/nadnárodných 

programov a celoeurópskych výskumných 

infraštruktúr; 

a) sa mechanizmy kombinovaného 

financovania z EFRR a programu s cieľom 

posilniť európsky výskumný priestor 

používali na podporu činností ako cesta k 

excelentnosti, ktoré premosťujú stratégie 

pre inteligentnú špecializáciu a 

medzinárodnú excelentnosť v oblasti 

výskumu a inovácií vrátane spoločných 

medziregionálnych/nadnárodných 

programov a celoeurópskych výskumných 

infraštruktúr; 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa EFRR zameriaval okrem iného 

na rozvoj a posilnenie regionálnych a 

miestnych výskumných a inovačných 

b) sa EFRR zameriaval okrem iného 

na „regionálny význam“ (šírenie 

existujúcich poznatkov a technológií, ich 
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ekosystémov a priemyselnej transformácie 

vrátane podpory pre využívanie výsledkov 

a zavádzanie nových technológií a 

inovatívnych riešení z rámcových 

programov pre výskum a inovácie 

prostredníctvom EFRR. 

miestne začlenenie prostredníctvom 

stratégií inteligentnej špecializácie, 

budovanie miestnych a regionálnych 

inovačných systémov), ale aj na 

financovanie nových poznatkov a 

prelomových inovácií a na rozvoj a 

posilnenie regionálnych a miestnych 

výskumných a inovačných ekosystémov a 

priemyselnej transformácie vrátane 

podpory pre využívanie výsledkov a 

zavádzanie nových technológií a 

inovatívnych riešení z rámcových 

programov pre výskum a inovácie 

prostredníctvom EFRR. 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 3 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) rozvoj medziregionálneho 

inovačného hodnotového reťazca 

založeného na existujúcich regionálnych 

ekosystémoch typu S3, posilnenie sietí 

platformy S3; 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – odsek 4 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) V záujme optimalizácie synergií 

medzi programom a EFRR a ESF+ by sa 

malo uľahčiť poskytovanie podpory 

operáciám, ktoré už získali známku 

excelentnosti v rámci programu, a mali by 

byť vyňaté z procesu dvojitého 

hodnotenia. 
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Pozmeňujúci návrh  158 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – odsek 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa mechanizmy doplnkového 

financovania z ESF+ mohli s cieľom 

posilniť európsky výskumný priestor 

použiť na podporu činností presadzujúcich 

rozvoj ľudského kapitálu v oblasti 

výskumu a inovácie; 

b) sa mechanizmy doplnkového 

financovania z ESF+ mohli s cieľom 

posilniť európsky výskumný priestor 

použiť na podporu činností presadzujúcich 

rozvoj ľudského kapitálu v oblasti 

výskumu a inovácie a sociálnej inovácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – odsek 16 – písmeno a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) Synergie s národnými programami 

budú prínosom pre spoločné ciele a 

spoločné oblasti činností. Tieto synergie 

by sa mali dosiahnuť prostredníctvom 

kľúčových mechanizmov vrátane uznania 

paušálnych sadzieb pre oprávnené 

náklady z programu Horizont Európa na 

podobnú operáciu a možnosti 

kombinovania financovania z 

vnútroštátnych zdrojov. 
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29.10.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elsi Katainen 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajkyňa víta návrh programu Európsky horizont, ktorý predložila Komisia, ako aj 

zvýšené financovanie najmä pre inovácie v oblasti potravinových a prírodných zdrojov. 

Program Európsky horizont je kľúčovým prvkom na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ na 

celom svete a na podporu hospodárskeho rastu EÚ. Program Európsky horizont, ktorý je 

zameraný na podporu vedeckého pokroku a inovatívnych produktov a služieb, pomôže 

Európe riešiť súčasné výzvy, ako je zmena klímy, a zároveň vytvorí obchodné príležitosti. 

Pridelené finančné prostriedky vo výške 10 miliárd EUR sú veľmi potrebné na splnenie 

cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako je cieľ SG 2 - Žiadny hlad. 

Spravodajkyňa trvá na tom, aby sa financovanie udržalo minimálne na navrhovanej úrovni 10 

miliárd EUR. Ak sa však má zvýšiť celkový rozpočet programu Európsky horizont, musí sa 

klastrové financovanie v oblasti potravinových a prírodných zdrojov primerane zvyšovať.  

Spravodajkyňa sa domnieva, že výbor AGRI môže ponúknuť najcennejší príspevok do 

piateho klastra „Potravinové a prírodné zdroje“, ktorý sa osobitne venuje otázkam súvisiacim 

s poľnohospodárstvom. Spravodajkyňa by preto chcela navrhnúť pridanie slova 

„poľnohospodárstvo“ do názvu. Spravodajkyňa by chcela pripomenúť, že klastre druhého 

piliera „Globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť“ nie sú oddelené, ale všetky 

navzájom prispievajú k špecifickým oblastiam iných klastrov. Spravodajkyňa navyše 

zdôrazňuje význam základného výskumu financovaného v rámci prvého piliera „Otvorená 

veda“, pretože zohráva dôležitú úlohu aj v procese vytvárania inovácií pre bio-obehové 

hospodárstvo, ktoré predstavuje krok vpred oproti obehovému hospodárstvu. 

Sedem špecifikovaných oblastí príspevkov v piatom klastri zahŕňa hlavné prvky, ktoré 

prispievajú k inováciám v oblasti potravinových a prírodných zdrojov. Spravodajkyňa by však 

jednako chcela pripomenúť, že obmedzenie rozsahu pôsobnosti len na moria a oceány, ako sa 
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navrhuje v oblasti č. 4, zanecháva sladké vody mimo rozsahu pôsobnosti. Spravodajkyňa by 

chcela pridať sladké vody do kontextu, pretože sú dôležitou súčasťou vodných plôch. 

Spravodajkyňa víta začlenenie lesného hospodárstva do oblastí intervencie, keďže lesné 

hospodárstvo je skvelým príkladom podpory bio-obehového hospodárstva. 

Viacročné strategické plánovanie, v rámci ktorého sa musí brať do úvahy synergia s inými 

programami EÚ, zabezpečí integrovanú implementáciu cieľov programu Európsky horizont 

na úrovni programu. Spravodajkyňa považuje za mimoriadne dôležité, aby sa zabezpečili 

synergie, a napríklad do piateho klastra by sa mali zahrnúť osobitné ciele spoločnej 

poľnohospodárskej politiky. Ešte by chcela zdôrazniť, že hoci by ciele mali byť zosúladené, 

pridelené rozpočty by mali zostať oddelené v rámci rôznych programov politiky.  

Spravodajkyňa by chcela navrhnúť misiu pre druhý pilier. Navrhovaná misia má názov 

„Uhlíkovo neutrálne, odolné a výživné potravinové systémy s nulovým odpadom do roku 

2035“. Táto misia môže byť podporovaná inými klastrami a má veľký potenciál na vytváranie 

inovácií v rôznych odvetviach. Európa musí nájsť alternatívne spôsoby, ako prejsť 

k poľnohospodárstvu šetrnému ku klíme a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných 

zdrojov. Jedným z kľúčových prvkov je znížiť a prípadne zastaviť produkciu odpadu a 

efektívne využiť vedľajšie prúdy a odpad z priemyselných výrobných reťazcov. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 

a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú a 

technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

hodnôt Únie a životnej úrovne jej občanov. 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú 

a technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu a poľnohospodárstva, a zároveň 

podporovať všetky výskumné a inovačné 

činnosti v záujme splnenia strategických 

priorít EÚ, ktorých konečným cieľom je 

podpora mieru, hodnôt Únie a životnej 

úrovne jej občanov. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 2 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Pomoc vidieckym oblastiam pri 

zdolávaní širokej škály hospodárskych, 

environmentálnych a sociálnych výziev 

21. storočia patrí medzi jednu z hlavných 

európskych výziev. Táto priorita sa týka 

územnému rozmeru činností V&I v 

prvovýrobe a potravinárskom priemysle a 

biopriemysle, z ktorých väčšina sa 

nachádza vo vidieckych oblastiach. 

Činnosti V&I v rámci programu Európsky 

horizont by sa mali zameriavať na lepšie 

využívanie územných daností, pričom by 

sa mali zohľadniť dlhodobé stimuly pre 

nové udržateľné príležitosti pre podniky, 

služby a hodnotové reťazce na podporu 

vidieckych komunít, nových partnerstiev 

medzi výrobcami, spracovateľmi, 

obchodníkmi a spoločnosťou. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2b) činnosti V&I týkajúce sa 

potravinovej a výživovej bezpečnosti majú 

zásadný význam. Európsky horizont by 

mal byť zameraný na prístup k 

potravinovému systému s cieľom riešiť 

inherentné prepojenia medzi 

ekosystémami, výrobou potravín, 

potravinovým reťazcom a zdravím a 

dobrými životnými podmienkami 

spotrebiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) podľa 

povahy zapojených výskumných a 

inovačných komunít, ako aj podľa druhov 

a účelu vykonávaných činností a 

vyžadovaných účinkov. Od kombinácie 

týchto faktorov by mal závisieť výber 

prístupu v prípade jednotlivých častí 

programu, ktoré všetky prispievajú k 

všetkým všeobecným a špecifickým 

cieľom programu. 

(8) Pri tomto programe by mala byť 

zachovaná rovnováha medzi financovaním 

zdola nahor (na základe aktivity bádateľov 

alebo inovátorov) a zhora nadol (na 

základe strategicky určených priorít) 

a územne vyváženým financovaním podľa 

povahy zapojených výskumných a 

inovačných komunít, ako aj podľa druhov 

a účelu vykonávaných činností a 

vyžadovaných účinkov. Od kombinácie 

týchto faktorov by mal závisieť výber 

prístupu v prípade jednotlivých častí 

programu, ktoré všetky prispievajú 

k všetkým všeobecným a špecifickým 

cieľom programu. 

Odôvodnenie 

Vykonávanie súčasného programu Horizont 2020 nevykazuje územne vyvážený prístup v EÚ. 

Napríklad v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa na projekty z 13 nových 

členských štátov poskytli financie v menej ako 10 % výziev. Táto tendencia spôsobuje v Únii 

vážnu nerovnováhu na úkor výskumných zariadení v nových členských štátoch napriek vývoju 

mnohých inovatívnych projektov, ako je BIOEAST z tejto oblasti. To treba čo najskôr 

napraviť. Preto sa musí na úrovni EÚ uplatňovať územne vyvážený prístup. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Význam poľnohospodárstva by sa 

mal zdôrazniť, najmä jeho prepojenie na 

životné prostredie a ľudské zdravie. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Jedným z hlavných smerov, ktorým 

sa majú dosahovať ciele programu, 

(11) Jedným z hlavných smerov, ktorým 

sa majú dosahovať ciele programu, 
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konkrétne udržateľné pracovné miesta a 

rast, by malo byť plné zapojenie priemyslu 

do programu, a to na všetkých úrovniach 

od jednotlivých podnikateľov a malé a 

stredné podniky až po veľké podniky. 

Priemysel by mal prispievať k 

perspektívam a prioritám stanoveným na 

základe postupov strategického plánovania, 

ktoré by mali podporovať vypracovanie 

pracovných programov. Výsledkom 

takéhoto zapojenia zo strany priemyslu by 

mala byť jeho účasť na podporovaných 

akciách na úrovniach, ktoré prinajmenšom 

zodpovedajú akciám predchádzajúceho 

rámcového programu Horizont 2020 

zriadeného nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 

(ďalej len „Horizont 2020“). 

konkrétne udržateľné pracovné miesta 

a rast, by malo byť plné zapojenie 

priemyslu do programu, a to na všetkých 

úrovniach od jednotlivých podnikateľov 

a malé a stredné podniky až po veľké 

podniky a skupiny výrobcov. Priemysel by 

mal prispievať k perspektívam a prioritám 

stanoveným na základe postupov 

strategického plánovania, ktoré by mali 

podporovať vypracovanie pracovných 

programov. Výsledkom takéhoto zapojenia 

zo strany priemyslu by mala byť jeho účasť 

na podporovaných akciách na úrovniach, 

ktoré prinajmenšom zodpovedajú akciám 

predchádzajúceho rámcového programu 

Horizont 2020 zriadeného nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1291/2013 (ďalej len „Horizont 2020“). 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných a 

inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania a podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych a 

inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Systémy podpory zo strany EIT by mali 

prinášať výhody pre prijímateľov EIC, 

zatiaľ čo startupy vznikajúce zo 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných 

a inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie, uľahčovať prístup k výskumu a 

inováciám a podporovať integráciu 

vysokoškolského vzdelávania v rámci 

inovačného ekosystému, a to najmä: 

stimulovaním podnikateľského vzdelávania 

a podporou pevnej nedisciplinárnej 

spolupráce medzi priemyslom a 

akademickou obcou a identifikáciou 

potenciálnych zručností vrátane 

pokročilých digitálnych a inovačných 

zručností pre budúcich inovátorov na 

riešenie globálnych výziev. Systémy 

podpory zo strany EIT by mali prinášať 
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znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT by mali mať prístup k akciám EIC. 

Keďže EIT je zameraný na inovačné 

ekosystémy, čím by sa mal prirodzene 

zaradiť do piliera Otvorené inovácie, 

plánovanie jeho ZIS by malo byť na 

základe procesu strategického plánovania 

zosúladené s pilierom Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu. 

výhody pre prijímateľov EIC, zatiaľ čo 

startupy vznikajúce zo znalostných a 

inovačných spoločenstiev EIT by mali mať 

prístup k akciám EIC. Keďže EIT je 

zameraný na inovačné ekosystémy, čím by 

sa mal prirodzene zaradiť do piliera 

Otvorené inovácie, plánovanie jeho ZIS by 

malo byť na základe procesu strategického 

plánovania zosúladené s pilierom Globálne 

výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

aktívne a systematicky usilovať o 

zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu, prostredníctvom prístupov 

zameraných na viacerých aktérov, a 

pomocou účelových aktivít v časti 

Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský a 

hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský 

a hospodársky účinok investícií Únie 

do výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne 

Európskeho výskumného priestoru 
a podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, excelentnosti v oblasti 

výskumu a základného výskumu, 

dosiahnuť strategické priority Únie 

a prispieť k riešeniu globálnych výziev 

vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podporovať vznik a šírenie nových 

kvalitných znalostí, zručností, technológií a 

riešení globálnych výziev; 

a) podporovať excelentnosť vo vede a 

vznik a šírenie nových kvalitných znalostí, 

zručností, technológií a riešení globálnych 

výziev; 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) dosiahnuť územne vyvážený 

prístup v celej EÚ, pokiaľ ide o ponuky; 
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Odôvodnenie 

Vykonávanie súčasného programu Horizont 2020 nevykazuje územne vyvážený prístup v EÚ. 

Napríklad v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa na projekty z 13 nových 

členských štátov poskytli financie v menej ako 10 % výziev. Táto tendencia spôsobuje v Únii 

vážnu nerovnováhu na úkor výskumných zariadení v nových členských štátoch napriek vývoju 

mnohých inovatívnych projektov, ako je BIOEAST z tejto oblasti. To treba čo najskôr 

napraviť. Preto sa musí na úrovni EÚ uplatňovať územne vyvážený prístup. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) posilniť vplyv výskumu a inovácií 

pri tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie a podporovať nasadzovanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

b) posilniť úlohu výskumu a inovácií 

pri tvorbe, podpore a implementácii politík 

Únie a podporovať využívanie výsledkov 

výskumu a inovačných riešení v priemysle 

a spoločnosti v záujme riešenia globálnych 

výziev; 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení; 

c) podporovať všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií a 

zintenzívniť trhové nasadenie inovačných 

riešení, ktoré vychádzajú z cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) podporovať výskumnú 

excelentnosť, mobilitu výskumných 

pracovníkov a posilňovanie 
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medzinárodnej spolupráce; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Pilier I Otvorená veda sleduje 

špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 

písm. a), podporuje tiež špecifické ciele 

uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) a c) a 

má tieto zložky: 

(1) Pilier I Otvorená a excelentná veda 

sleduje špecifický cieľ uvedený v článku 3 

ods. 2 písm. a), podporuje tiež špecifické 

ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) a 

c) a má tieto zložky: 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) klaster Potravinové a prírodné 

zdroje; 

e) klaster Poľnohospodárstvo, 

potravinové a prírodné zdroje; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

Únie; 

a) musia mať jasnú pridanú hodnotu 

pre EÚ a prispievať k dosahovaniu priorít 

Únie a cieľom trvalo udržateľného 

rozvoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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d) musia byť sústredené na 

ambiciózne, ale realistické výskumné a 

inovačné činnosti; 

d) musia byť sústredené na 

ambiciózne a realistické výskumné 

a inovačné činnosti na excelentnej úrovni, 

a to vo všetkých fázach vývoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) 10 000 000 000 EUR na klaster 

Potravinové a prírodné zdroje;  

(5) 10 000 000 000 EUR na klaster 

Poľnohospodárstvo, potravinové a 

prírodné zdroje; 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Otvorený prístup k vedeckým 

publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu 

financovaného v rámci programu, musí byť 

zabezpečený v súlade s článkom 35 ods. 3. 

Otvorený prístup k výskumným údajom 

musí byť zabezpečený v súlade so zásadou 

„tak otvorené, ako je len možné, tak 

uzavreté, ako je potrebné“. Podporuje sa 

otvorený prístup k ostatným výstupom 

výskumu. 

1. Otvorený prístup k vedeckým 

publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu 

financovaného v rámci programu, musí byť 

zabezpečený v súlade s článkom 35 ods. 3. 

Otvorený prístup k výskumným údajom, 

ktorý tvorí základ zverejnených výsledkov 

výskumu, musí byť zabezpečený v súlade 

so zásadou „tak otvorené, ako je len 

možné, tak uzavreté, ako je potrebné“. 

Podporuje sa otvorený prístup k ostatným 

výstupom výskumu a ostatným 

významným výskumným údajom. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Akciu možno ukončiť aj vtedy, keď 

očakávané výsledky stratili svoj význam 

3. Po konzultáciách s nezávislými 

expertami a ak boli prijímatelia 
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pre Úniu z vedeckých, technických alebo 

ekonomických dôvodov, a v prípade EIC a 

misií, ak stratili svoj význam ako súčasť 

portfólia akcií. 

informovaní v dostatočnom predstihu 
možno akciu ukončiť aj vtedy, keď 

očakávané výsledky stratili svoj význam 

pre Úniu z vedeckých, technických alebo 

ekonomických dôvodov, a v prípade EIC a 

misií, ak stratili svoj význam ako súčasť 

portfólia akcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť externí experti vyberaní bez 

výzvy na vyjadrenie záujmu, ak je to 

odôvodnené a výber sa uskutočňuje 

transparentne. 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť externí experti vyberaní bez 

výzvy na vyjadrenie záujmu iba vtedy, ak 

sa prostredníctvom takejto výzvy nevybrali 

vhodní externí experti. Každý výber 

externých expertov bez výzvy na 

vyjadrenie záujmu musí byť riadne 

odôvodnený a výber sa uskutočňuje 

transparentne. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Príloha I– časť 2 – odsek 4 – písmeno e – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; moria a oceány; 

potravinové systémy; systémy inovácií na 

biologickej báze; obehové systémy; 

Oblasti intervencie: pozorovanie životného 

prostredia; biodiverzita a prírodný kapitál; 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a 

vidiecke oblasti; rybárstvo, akvakultúra, 

more a oceány; potravinové systémy; 

systémy inovácií na biologickej báze; 

obehové systémy; 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Príloha III – odsek 1 – bod 1 – písmeno e – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) ex ante preukázanie dlhodobého 

záväzku partnerov vrátane minimálneho 

podielu verejných a/alebo súkromných 

investícií. 

e) ex ante preukázanie dlhodobého 

záväzku partnerov vrátane minimálneho 

podielu verejných a/alebo súkromných 

príspevkov. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Horizont Európa – 

rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Luigi Morgano 

 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európsky horizont, nový program pre európsky výskum a inovácie na roky 2021 – 2027, je 

rozhodne dôležitým programom pre budúcnosť Európy. 

 

Cieľom tohto nového vlajkového programu je zlepšiť kvalitu života miliónov európskych 

občanov posilnením vedeckých a technologických základov Únie, a to propagáciou a 

podporou činností v oblasti výskumu a inovácií schopných stimulovať udržateľný rast 

a konkurencieschopnosť priemyslu.  

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta štruktúru troch pilierov programu a hoci 

uznáva zvýšenie rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcim programom Horizont 2020, 

domnieva sa, že jeho celkový finančný balík nie je dostatočne ambiciózny na dosiahnutie 

stanovených cieľov, a preto by sa mal zvýšiť najmä pokiaľ ide o prvý pilier Otvorená veda 

a konkrétnejšie o zložky akcie Marie Curie-Skłodowskej a výskumné infraštruktúry. 

Vytvorenie skutočného Európskeho výskumného priestoru, ktorý zahŕňa lepšie prepojenia 

medzi výskumom, vedeckou excelentnosťou, inováciami a európskymi univerzitami, by malo 

byť jadrom programu Európsky horizont a malo by prechádzať všetkými jeho piliermi. 

 

Pokiaľ ide o druhý pilier Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu, spravodajca 

výboru požiadaného o stanovisko víta skutočnosť, že úloha európskeho hmotného 

a nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorá živí zmysel pre európsku príslušnosť, bola uznaná 

ako jedna z oblastí intervencie klastra Inkluzívna a bezpečná spoločnosť. Domnieva sa však, 

že rozpočet, ktorý sa navrhuje pre tento klaster, by mal byť minimálne zdvojnásobený 

vzhľadom na nové oblasti intervencie, ktoré sa majú zahrnúť. 

 

V tomto klastri by sa mal klásť väčší dôraz na strategickú a ťažiskovú úlohu kultúry 
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a tvorivosti, ako prierezového spájajúceho prvku na vytvorenie „vzdelanej, tvorivej 

a skutočne inkluzívnej spoločnosti“. 

 

Preto by sa malo výslovne odkázať na strategický potenciál kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu (ICC), a to aj v oblasti digitálnych inovácií, berúc do úvahy jeho osobitný dvojitý 

charakter: ako dôležitej hybnej sily hospodárskeho rozvoja a ako nástroja na zachovanie 

a ochranu európskej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. 

 

V dôsledku toho je nevyhnutné zabezpečiť opatrenia týkajúce sa dostupnosti týchto tovarov 

a služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. Technologické inovácie, ako napríklad internet 

vecí, podporné technológie alebo rozšírená realita – ktoré sa môžu uplatniť v prípade kníh 

alebo archeologických nálezísk – môžu v skutočnosti uľahčiť týmto ľuďom prístup ku kultúre 

a tvorivosti a ich využívanie, a to konkrétne prispieť k realizácii ich sociálnej a kultúrnej 

integrácie.  

 

S cieľom prispieť k analýze a identifikácii riešení súvisiacich s globálnymi výzvami, ktorým 

čelí Európa, ako je napríklad fenomén migrácie, v rámci programu Európsky horizont by sa 

tiež mal podporovať výskum v oblasti ľudských a spoločenských vied (SSH) prostredníctvom 

základného a aplikovaného výskumu. 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta pozitívne aj možnosť využitia synergií 

medzi vedou, technológiami, kultúrou a umením, aby sa dosiahla trvalo udržateľná kvalita 

inovácií; preto, vzhľadom na to, čo už bolo zdôraznené, zoznam možných programov Únie, 

s ktorými môže program Európsky horizont vzájomne pôsobiť, musí zahŕňať aj program 

Kreatívna Európa. 

 

Bohužiaľ, napriek chvályhodnému úsiliu Komisie o zjednodušenie to neospravedlňuje vágny 

právny text, a to najmä v priamo uplatniteľnom nariadení a najmä pokiaľ ide o postup, kritériá 

odvolania a skutočné fungovanie synergií a komplementárnosti medzi rôznymi programami. 

Z tohto dôvodu sa spravodajca domnieva, že úloha Parlamentu by v súlade s jeho výsadami 

v žiadnom prípade nemala byť vynechaná, najmä pri vymedzení viacročného strategického 

plánovania, na základe ktorého sa konkrétne vykoná tento program so zásadným významom 

pre občanov Únie. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor zohľadnil tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú a (1) Cieľom Únie je posilniť vedeckú a 
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technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

hodnôt Únie a životnej úrovne jej občanov. 

technologickú základňu a podporiť 

konkurencieschopnosť, a to vrátane 

priemyslu, a zároveň podporovať všetky 

výskumné a inovačné činnosti v záujme 

splnenia strategických priorít EÚ, ktorých 

konečným cieľom je podpora mieru, 

hodnôt Únie a životnej úrovne jej občanov, 

najmä tých najviac znevýhodnených. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle a 

spoločnosti na riešenie globálnych výziev a 

presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporila všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií, posilnila 

uvádzanie inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

(2) Na dosiahnutie vedeckého, 

hospodárskeho, vzdelanostného, 

kultúrneho a spoločenského účinku v 

snahe o splnenie tohto všeobecného cieľa 

by Únia mala investovať do výskumu a 

inovácie prostredníctvom programu 

Európsky horizont – rámcového programu 

pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 

2027 (ďalej len „program“), aby podporila 

tvorbu a šírenie kvalitných poznatkov a 

technológií, posilnila účinok výskumu a 

inovácie pri vývoji, podpore a vykonávaní 

politík Únie, podporila zavádzanie 

inovačných riešení v priemysle, pričom sa 

bude plniť cieľ vytvárania inkluzívnej, 

vzdelanej, tvorivej a udržateľnej 

spoločnosti, na riešenie globálnych výziev 

a presadzovala konkurencieschopnosť 

priemyslu, podporila všetky formy inovácií 

vrátane prelomových inovácií, posilnila 

uvádzanie inovačných riešení na trh a aby 

optimalizovala takéto investície vzhľadom 

na zväčšený účinok v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Kultúrne a kreatívne odvetvia, 

ktoré tvoria najmä MSP, majú 

jednoznačný strategický potenciál, najmä 

v kontexte digitálnej inovácie, a to so 

zreteľom na ich osobitnú duálnu povahu: 

významného motora hospodárskeho 

rozvoja a rozvoja zamestnanosti, 

a nástroja na zachovanie a ochranu 

európskej jazykovej a kultúrnej 

rozmanitosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Otvorená veda vrátane otvoreného 

prístupu k vedeckým publikáciám a 

výskumným údajom má potenciál zvýšiť 

kvalitu, účinok a prínosy vedy a urýchliť 

rozvoj poznatkov tým, že zvyšuje ich 

spoľahlivosť, efektívnosť a presnosť, ako 

aj ich zrozumiteľnosť pre spoločnosť a 

vnímavosť na spoločenské výzvy. Mali by 

sa stanoviť ustanovenia, ktorými sa 

zabezpečí, aby prijímatelia bezplatne 

poskytli otvorený a nediskriminačný 

prístup k odborne recenzovaným 

vedeckým publikáciám, výskumným 

údajom a iným výstupom výskumu v čo 

najskoršej fáze procesu šírenia poznatkov, 

a ktorými sa umožní ich využívanie a 

opakované použitie v čo najširšej miere. 

Súčasne by sa mala nájsť rovnováha 

medzi otvoreným prístupom a potrebnou 

ochranou dôvernosti niektorých 

strategických informácií a duševného 

vlastníctva, ako aj osobných údajov. Ak je 

to vhodné, prijímatelia by mali využívať 

možnosti, ktoré ponúka európsky cloud pre 

otvorenú vedu, a dodržiavať ďalšie zásady 

a postupy otvorenej vedy. 

(5) Otvorená veda vrátane otvoreného 

prístupu k vedeckým publikáciám a 

výskumným údajom má potenciál zvýšiť 

kvalitu, účinok a prínosy vedy a urýchliť 

rozvoj poznatkov tým, že zvyšuje ich 

spoľahlivosť, efektívnosť a presnosť, ako 

aj ich zrozumiteľnosť pre občanov a 

vnímavosť na spoločenské výzvy. Mali by 

sa stanoviť ustanovenia, ktorými sa 

zabezpečí, aby prijímatelia bezplatne 

poskytli otvorený a nediskriminačný 

prístup k odborne recenzovaným 

vedeckým publikáciám, výskumným 

údajom a iným výstupom výskumu v čo 

najskoršej fáze procesu šírenia poznatkov, 

a ktorými sa umožní ich využívanie a 

opakované použitie v čo najširšej miere. 

Väčší dôraz by sa mal klásť predovšetkým 

na zodpovedné spravovanie autorstva a 

výskumných údajov, ktoré by sa malo 

riadiť zásadami FAIR, t. j. 

vyhľadateľnosťou, prístupnosťou, 

interoperabilitou, opätovnou 

použiteľnosťou, a bezpečnostnými 

opatreniami v súlade s relevantnými 

právnymi predpismi v oblasti ochrany 

údajov, a to najmä širším uplatňovaním 

plánov správy údajov. Ak je to vhodné, 
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prijímatelia by mali využívať možnosti, 

ktoré ponúka európsky cloud pre otvorenú 

vedu, a dodržiavať ďalšie zásady a postupy 

otvorenej vedy. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Program by sa mal vykonávať 

spôsobom plne rešpektujúcim 

medzinárodný a úniový rámec práv 

duševného vlastníctva, ich ochrany a 

presadzovania. Účinná ochrana 

duševného vlastníctva zohráva v inovácii 

zásadnú úlohu a je tak potrebná pre 

účinné vykonávanie programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Univerzity a vysokoškolské 

inštitúcie zohrávajú zásadnú úlohu v 

oblasti humanitných vied, prírodných vied 

a techniky tým, že napĺňajú a presadzujú 

excelentnosť, a to v odbornej príprave aj 

vo výskume. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Výskumné činnosti uskutočňované 

v rámci piliera Otvorená veda by sa mali 

určiť na základe potrieb a príležitostí 

v oblasti vedy. Výskumný program by mal 

(9) Výskumné činnosti uskutočňované 

v rámci piliera Otvorená veda by sa mali 

určiť na základe potrieb a príležitostí v 

oblasti vedy a mali by byť založené na 
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byť stanovený v úzkej spolupráci 

s vedeckou komunitou. Výskum by mal 

byť financovaný na základe excelentnosti. 

znalostiach motivovaných zvedavosťou. 

Výskumný program by mal byť stanovený 

v úzkej spolupráci s vedeckou komunitou. 

Výskum by mal byť financovaný na 

základe excelentnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Jedným z hlavných smerov, ktorým 

sa majú dosahovať ciele programu, 

konkrétne udržateľné pracovné miesta a 

rast, by malo byť plné zapojenie priemyslu 

do programu, a to na všetkých úrovniach 

od jednotlivých podnikateľov a malé a 

stredné podniky až po veľké podniky. 

Priemysel by mal prispievať k 

perspektívam a prioritám stanoveným na 

základe postupov strategického plánovania, 

ktoré by mali podporovať vypracovanie 

pracovných programov. Výsledkom 

takéhoto zapojenia zo strany priemyslu by 

mala byť jeho účasť na podporovaných 

akciách na úrovniach, ktoré prinajmenšom 

zodpovedajú akciám predchádzajúceho 

rámcového programu Horizont 2020 

zriadeného nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/201313 

(ďalej len „Horizont 2020“). 

(11) Jedným z hlavných smerov, ktorým 

sa majú dosahovať ciele programu, 

konkrétne udržateľné a kvalitné pracovné 

miesta a rast, by malo byť plné zapojenie 

priemyslu do programu, a to na všetkých 

úrovniach od jednotlivých podnikateľov a 

malých a stredných podnikov až po veľké 

podniky. Priemysel by mal prispievať k 

perspektívam a prioritám stanoveným na 

základe postupov strategického plánovania, 

ktoré by mali podporovať vypracovanie 

pracovných programov. Výsledkom 

takéhoto zapojenia zo strany priemyslu by 

mala byť jeho účasť na podporovaných 

akciách na úrovniach, ktoré prinajmenšom 

zodpovedajú akciám predchádzajúceho 

rámcového programu Horizont 2020 

zriadeného nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/201313 

(ďalej len „Horizont 2020“). 

_________________ _________________ 

13  13  

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti inovácií, digitalizácie a 

(12) Je dôležité podporiť priemysel, aby 

si zachoval alebo získal vedúce postavenie 

vo svete v oblasti inovácií, digitalizácie a 
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dekarbonizácie, najmä investíciami do 

kľúčových podporných technológií, ktoré 

budú oporou pre podnikanie v budúcnosti. 

Akcie programu by mali mať jasnú 

európsku pridanú hodnotu a mali by sa 

primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu 

alebo suboptimálnych investičných 

situácií, pričom by nemali zdvojovať ani 

vytláčať súkromné financovanie. Tak sa 

zaistí súlad medzi akciami programu a 

pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zabráni 

neprimeraným narušeniam hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu. 

dekarbonizácie, najmä investíciami do 

kľúčových podporných technológií, ktoré 

budú oporou pre podnikanie v budúcnosti, 

ako aj pre blahobyt občanov Únie. Akcie 

programu by mali mať jasnú európsku 

pridanú hodnotu a mali by sa primerane 

použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo 

suboptimálnych investičných situácií, 

pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať 

súkromné financovanie. Tak sa zaistí súlad 

medzi akciami programu a pravidlami EÚ 

pre štátnu pomoc a zabráni neprimeraným 

narušeniam hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Program by mal podporovať 

výskum a inovácie integrovaným 

spôsobom a dodržiavať všetky príslušné 

ustanovenia Svetovej obchodnej 

organizácie. Koncepcia výskumu vrátane 

experimentálneho vývoja by sa mala 

používať v súlade s manuálom Frascati, 

ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo 

koncepcia inovácií by sa mala používať v 

súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali 

OECD a Eurostat, v nadväznosti na 

všeobecný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu 

inováciu. Pri klasifikácii činností 

technického výskumu, vývoja výrobkov a 

demonštračných činností, ako aj pri 

vymedzení typov akcií, ktoré sú k 

dispozícii vo výzvach na predkladanie 

návrhov, by sa mali rovnako ako v 

predchádzajúcom rámcovom programe 

Horizont 2020 zohľadniť definície OECD 

týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti 

(TRL). V zásade by sa granty nemali 

udeľovať akciám, ktorých činnosti 

presahujú úroveň TRL 8. V pracovnom 

programe pre danú výzvu v rámci piliera 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

(13) Program by mal podporovať 

výskum a inovácie integrovaným 

spôsobom a dodržiavať všetky príslušné 

ustanovenia Svetovej obchodnej 

organizácie. Koncepcia výskumu vrátane 

experimentálneho vývoja by sa mala 

používať v súlade s manuálom Frascati, 

ktorý vypracovala OECD, zatiaľ čo 

koncepcia inovácií by sa mala používať v 

súlade s manuálom Oslo, ktorý vypracovali 

OECD a Eurostat, v nadväznosti na 

všeobecný prístup, ktorý zahŕňa ľudskú, 

sociálnu a kultúrnu inováciu. Pri 

klasifikácii činností technického výskumu, 

vývoja výrobkov a demonštračných 

činností, ako aj pri vymedzení typov akcií, 

ktoré sú k dispozícii vo výzvach na 

predkladanie návrhov, by sa mali rovnako 

ako v predchádzajúcom rámcovom 

programe Horizont 2020 zohľadniť 

definície OECD týkajúce sa úrovne 

technickej pripravenosti (TRL). V zásade 

by sa granty nemali udeľovať akciám, 

ktorých činnosti presahujú úroveň TRL 8. 

V pracovnom programe pre danú výzvu v 

rámci piliera Globálne výzvy a 
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priemyslu by sa mohli umožniť granty na 

rozsiahle overovanie výrobkov a ich prvé 

uplatnenie na trhu. 

konkurencieschopnosť priemyslu by sa 

mohli umožniť granty na rozsiahle 

overovanie výrobkov a ich prvé uplatnenie 

na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit a 

spravovanie. S cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania EÚ sa môžu 

uskutočniť presuny z iných programov 

Únie na činnosti v rámci programu 

Európsky horizont. V takýchto prípadoch 

sa riadia pravidlami programu Horizont 

Európa. 

(15) Program by sa mal usilovať o 

synergie s ostatnými programami Únie, 

počnúc ich navrhovaním a strategickým 

plánovaním, cez formuláre žiadostí a 

správ, výber projektov, riadenie, 

komunikáciu, šírenie a využívanie 

výsledkov až po monitorovanie, audit, 

spravovanie a zabezpečenie 

interoperability s cieľom zabrániť 

prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový 

efekt financovania Únie, ako aj znížiť 

administratívnu záťaž pre žiadateľov a 

prijímateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) V súlade s cieľmi Európskeho 

roka kultúrneho dedičstva a s akčným 

plánom, ktorý ich sprevádza (v ktorom sa 

zdôrazňuje, ako hodnotne by kultúrne, 

umelecké, kreatívne a audiovizuálne 

odvetvia mohli prispieť k vedeckej a 

sociálnej inovácii v Európe) by sa týmto 

programom mali podporovať partnerstvá 

a výskumné projekty medzi výskumnými 

inštitúciami, univerzitami a kultúrnymi, 

umeleckými, kreatívnymi a 

audiovizuálnymi organizáciami (najmä 

múzeami, akadémiami, konzervatóriami, 
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divadlami a kinami), a týmto programom 

by sa spoločne s programami Kreatívna 

Európa a Digitálna Európa mal 

presadzovať rozvoj digitálnych 

technológií, ktoré uľahčujú uchovávanie 

kultúrneho, umeleckého, kreatívneho a 

audiovizuálneho obsahu a služieb 

(napríklad rozšírená a virtuálna realita a 

rozhranie človek-stroj) a prístup k nim v 

širšom rozsahu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15b) V oblasti vzdelávania by sa 

programom mala zabezpečiť interakcia so 

sieťou európskych univerzít v záujme 

podpory spolupráce medzi 

vysokoškolskými a výskumnými 

zariadeniami na európskej a nadnárodnej 

úrovni, a to aj s cieľom podporovať 

vytváranie partnerstiev univerzít a 

spoločné doktoráty v rámci Európy aj s 

tretími krajinami zapojenými do 

programu. Programom by sa takisto mala 

zabezpečiť interakcia so strednými 

školami. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15c) Programom by sa mala poskytovať 

primeraná podpora a financovanie na 

zaistenie individuálnej mobility pre 

výskumných pracovníkov a doktorandov, 

najmä v strednodobom a dlhodobom 

horizonte, a mali by sa zjednodušiť 

povoľovacie formality. 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania 

z prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky EÚ by mal 

program nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, výskumné organizácie, subjekty 

s verejnoprávnym poslaním na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie 

občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 

nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný účinok Únia 

efektívnejšie dosiahne v partnerstve než 

sama. 

(16) Na dosiahnutie čo najväčšieho 

možného vplyvu financovania 

z prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 

príspevku k cieľom politiky EÚ by mal 

program nadviazať európske partnerstvá so 

subjektmi súkromného a/alebo verejného 

sektora. K takýmto partnerom patrí 

priemysel, výskumné organizácie, subjekty 

s verejnoprávnym poslaním na miestnej, 

regionálnej, vnútroštátnej alebo 

medzinárodnej úrovni, ako aj organizácie 

občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 

nadácie, ktoré podporujú a/alebo 

vykonávajú výskum a inovácie, za 

predpokladu, že žiadaný spoločenský 

účinok Únia efektívnejšie dosiahne v 

partnerstve než sama. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) Program Európsky horizont by 

mal podporovať nové technológie ako 

podporné technológie uplatňované na 

kultúrne a kreatívne tovary a služby, ktoré 

prispievajú k prekonávaniu prekážok, 

ktoré osobám so zdravotným postihnutím 

bránia v prístupe ku kultúre, vzdelávaniu 

a všetkým kultúrnym ekosystémom a v 

plnohodnotnom zapojení do nich a ktoré v 

dôsledku toho obmedzujú vývoj skutočne 

inkluzívnej, vzdelanej a kreatívnej 

spoločnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22a) Vzhľadom na úzke prepojenie 

medzi tvorivosťou a inováciou by mal 

program prijať paradigmu STEAM 

(Veda, technika, inžinierstvo, umenie a 

matematika), podporovať synergie medzi 

kreatívnymi a kultúrnymi odvetviami a 

vedeckými sektormi, podporovať výskum 

v oblasti ľudských a spoločenských vied a 

tiež v oblasti umenia, kultúry, vzdelávania 

v oblasti vedy, medzikultúrneho štúdia, 

digitálneho vzdelávania, ako aj 

podporovať sociálnu integráciu 

migrantov v hosťovských krajinách. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných 

a inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania a podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych 

a inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Systémy podpory zo strany EIT by mali 

prinášať výhody pre prijímateľov EIC, 

zatiaľ čo startupy vznikajúce zo 

(23) Presadzovaním integrácie v oblasti 

obchodných činností, výskumu, 

vysokoškolského vzdelávania a 

podnikania vrátane sociálneho podnikania 

by sa mal EIT usilovať o posilnenie 

inovačných ekosystémov, ktoré sa 

zameriavajú na globálne výzvy, a to najmä 

prostredníctvom svojich znalostných a 

inovačných spoločenstiev (ZIS). EIT by 

mal vo svojich aktivitách podporovať 

inovácie a integráciu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci inovačného 

ekosystému, a to najmä: stimulovaním 

podnikateľského vzdelávania; podporou 

pevnej nedisciplinárnej spolupráce medzi 

priemyslom a akademickou obcou a 

identifikáciou potenciálnych zručností 

vrátane pokročilých digitálnych 

a inovačných zručností pre budúcich 

inovátorov na riešenie globálnych výziev. 

Systémy podpory zo strany EIT by mali 

prinášať výhody pre prijímateľov EIC, 
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znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT by mali mať prístup k akciám EIC. 

Keďže EIT je zameraný na inovačné 

ekosystémy, čím by sa mal prirodzene 

zaradiť do piliera Otvorené inovácie, 

plánovanie jeho ZIS by malo byť na 

základe procesu strategického plánovania 

zosúladené s pilierom Globálne výzvy 

a konkurencieschopnosť priemyslu. 

zatiaľ čo startupy vznikajúce zo 

znalostných a inovačných spoločenstiev 

EIT by mali mať prístup k akciám EIC. 

Keďže EIT je zameraný na inovačné 

ekosystémy, čím by sa mal prirodzene 

zaradiť do piliera Otvorené inovácie, 

plánovanie jeho ZIS by malo byť na 

základe procesu strategického plánovania 

zosúladené s pilierom Globálne výzvy a 

konkurencieschopnosť priemyslu. Dôležitá 

je aj spolupráca s pilierom II a misiami v 

štádiu vývoja; ak sa má zabrániť 

duplicite, je dôležitý aj vývoj hladko 

fungujúcej distribúcie úloh a koordinácia 

medzi EIC (Európska rada pre inováciu) 

a EIT.  

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23a) Európa je kolíska humanistickej 

tradície. Programom Európsky horizont 

by sa preto mal podporovať výskum 

v oblasti sociálnych vied a humanitných 

disciplín a mala by sa zabezpečiť aspoň 

jedna oblasť intervencie vo všetkých 

klastroch druhého piliera, najmä 

v prípade tých, ktoré produkujú znalosti 

prostredníctvom základného 

a aplikovaného výskumu a ktoré 

prispievajú k vývoju nových oblastí 

interdisciplinárneho výskumu vďaka 

novým hmotným dôkazom alebo novým 

metodikám. Takéto zameranie pomôže 

vytváraniu nových pracovných miest, 

prispeje k hlbšej analýze a lepšiemu 

chápaniu fenoménu migrácie a výziev, 

ktoré so sebou prináša, a pomôže posilniť 

ochranu hmotného a nehmotného 

kultúrneho dedičstva v súlade s cieľom 

vytvoriť inkluzívne, vzdelané a kreatívne 

spoločnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  20 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov a obsahovej náplne 

výskumu a inovácií, pri podpore 

vedeckého vzdelávania, sprístupňovaní 

vedeckých znalostí verejnosti a pri 

uľahčovaní účasti občanov a organizácií 

občianskej spoločnosti na jeho aktivitách. 

Malo by sa tak diať v rámci celého 

programu a pomocou účelových aktivít v 

časti Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a humanitnými 

smermi, aby dosiahol novú kvalitu 

udržateľných inovácií. 

(26) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi 

vedou a spoločnosťou a maximalizovať 

výhody z neho plynúce by sa mal program 

usilovať o zapojenie a zahrnutie občanov a 

organizácií občianskej spoločnosti do 

spolupráce pri navrhovaní a vytváraní 

zodpovedných plánov výskumu a inovácií 

a šírenia ich zistení, pri podpore vedy, 

technológií, inžinierstva, umenia, 

sociálneho a humanistického vzdelávania 

a podnikania, sprístupňovaní vedeckých 

znalostí verejnosti a pri uľahčovaní účasti 

občanov a organizácií občianskej 

spoločnosti na jeho aktivitách. Malo by sa 

tak diať v rámci celého programu a 

pomocou účelových aktivít v časti 

Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru. Zapojenie občanov a občianskej 

spoločnosti do výskumu a inovácií by s 

cieľom podnietiť a udržať verejnú podporu 

programu malo byť spojené so šírením 

informácií verejnosti. Program by sa mal 

takisto usilovať odstrániť prekážky a 

zintenzívniť synergie medzi vedou, 

technikou, kultúrou a umením, aby 

dosiahol novú kvalitu udržateľných 

inovácií, a to napríklad prostredníctvom 

vhodnej interakcie s programom 

Kreatívna Európa. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 

(28) V súlade s článkami 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii a článkom 8 ZFEÚ by 

aktivity vyvíjané v rámci programu mali 

byť zamerané na odstraňovanie rodových 
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rozdielov a presadzovanie rovnosti žien a 

mužov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rodový rozmer by mal byť primerane 

začlenený do obsahovej náplne výskumu a 

inovácií a zohľadnený vo všetkých 

štádiách výskumného cyklu. 

rozdielov, zlepšovanie rovnováhy medzi 

rodinným a pracovným životom, 

presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako 

aj prístup vedeckých pracovníkov so 

zdravotným postihnutím k výskumu a 

inováciám, a tiež zabezpečenie prístupu k 

vedeckej komunite a pozíciám na úrovni 

rozhodovania v oblasti výskumu. Tieto 

rozmery by mali byť primerane začlenené 

do obsahovej náplne výskumu a inovácií a 

zohľadnené vo všetkých štádiách 

výskumného cyklu. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (37a) Pokiaľ ide o vplyv, mali by sa 

vážne zvažovať socioekonomické 

využívanie a otvorenosť v najširšom slova 

zmysle, a zloženie hodnotiacich komisií 

musí byť čo najvyváženejšie, a to aj z 

geografického hľadiska. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Program sa realizuje v období od 

1. januára 2021 do 31. decembra 2027. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský 

1. Všeobecným cieľom programu je 

dosiahnuť vedecký, spoločenský, kultúrny 
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a hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií na posilnenie vedeckej 

a technologickej základne Únie a podporu 

jej konkurencieschopnosti aj v oblasti 
priemyslu, napĺňať strategické priority 

Únie a prispievať k riešeniu globálnych 

výziev vrátane cieľov udržateľného 

rozvoja. 

a hospodársky účinok investícií Únie do 

výskumu a inovácií, aby sa posilnili 

vedecké a technologické základne Únie a 

podporila jej konkurencieschopnosť 

vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 

priority Únie a prispieť k riešeniu 

globálnych výziev vrátane cieľov 

udržateľného rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Program má tieto špecifické ciele: 2. Špecifickými cieľmi programu sú: 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) podporovať aktérov vo 

výskumnom priestore Únie v ich úsilí a 

podnecovať dobrú spoluprácu. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Program je rozčlenený na tieto 

časti prispievajúce k dosiahnutiu 

všeobecných a špecifických cieľov 

uvedených v článku 3: 

1. Program prispieva k dosiahnutiu 

všeobecných a špecifických cieľov 

uvedených v článku 3 a pozostáva z týchto 

častí: 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) klaster Inkluzívna a bezpečná 

spoločnosť; 

b) klaster Inkluzívna, vzdelaná a 

kreatívna spoločnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Program zabezpečuje účinné 

presadzovanie rodovej rovnosti a rodového 

rozmeru v obsahu výskumu a inovácií. 

Osobitná pozornosť sa s ohľadom na 

situáciu v príslušnej oblasti výskumu a 

inovácií venuje zabezpečeniu rodovej 

rovnováhy v hodnotiacich komisiách a v 

orgánoch, ako sú skupiny expertov. 

9. Program zabezpečuje účinné 

presadzovanie rodovej rovnosti, okrem 

iného tým, že umožní lepšiu rovnováhu 

medzi pracovným a súkromným životom, a 

rodového rozmeru v obsahu výskumu a 

inovácií. Osobitná pozornosť sa s ohľadom 

na situáciu v príslušnej oblasti výskumu a 

inovácií venuje zabezpečeniu prístupnosti 

a rodovej rovnováhy v rôznych častiach 

programu, a najmä v hodnotiacich 

komisiách a v orgánoch, ako sú skupiny 

expertov. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) musia tam, kde je to náležité, 

podporovať ekosystémy územných 

inovácií s cieľom zabezpečiť pozitívne 

účinky na územia a občanov Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) musia dodržiavať zásady pridanej b) musia dodržiavať zásady pridanej 
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hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 

otvorenosti, účinku, pákového efektu, 

dlhodobého finančného záväzku všetkých 

zapojených strán, flexibility, koherentnosti 

a komplementarity s únijnými, miestnymi, 

regionálnymi, celoštátnymi 

a medzinárodnými iniciatívami; 

hodnoty pre Úniu, transparentnosti, 

otvorenosti, účinku, pákového efektu, 

dlhodobého finančného záväzku všetkých 

zapojených strán, flexibility, koherentnosti, 

ochrany údajov a komplementarity s 

únijnými, miestnymi, regionálnymi, 

celoštátnymi a medzinárodnými 

iniciatívami; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 94 100 000 000 EUR v bežných 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) okrem sumy pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 120 000 000 000 EUR v stálych 

cenách pre osobitný program uvedený 

v článku 1 ods. 3 písm. a) a navyše suma 

pre osobitný program uvedený v článku 1 

ods. 3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým 

sa zriaďuje Európsky obranný fond. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) 16 600 000 000 EUR pre Európsku 

radu pre výskum; 

(1) 20 400 000 000 EUR na Európsku 

radu pre výskum; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 6 800 000 000 EUR pre program 

Marie Curie-Skłodowskej; 

(2) 11 300 000 000 EUR na akcie 

Marie Curie-Skłodowskej; 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) 2 400 000 000 EUR pre 

infraštruktúru výskumu; 

(3) 3 900 000 000 EUR na výskumné 

infraštruktúry; 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) 2 800 000 000 EUR pre klaster 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť; 

(2) 3 300 000 000 EUR na klaster 

Inkluzívna, vzdelaná a kreatívna 

spoločnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Zodpovedné spravovanie 

výskumných údajov musí byť zabezpečené 

v súlade so zásadami vyhľadateľnosti, 

prístupnosti, interoperability a opätovnej 

použiteľnosti (FAIR). 

2. Zodpovedné spravovanie 

výskumných údajov musí byť zabezpečené 

v súlade so zásadami vyhľadateľnosti, 

prístupnosti, interoperability, opätovnej 

použiteľnosti (FAIR) a so zreteľom na 

všetky relevantné právne predpisy Únie v 

oblasti ochrany údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Etické kontroly sa vykonávajú s pomocou 

odborníkov na etiku. 

Etické kontroly sa vykonávajú s pomocou 

nezávislých a na tento účel osobitne 

vymenovaných odborníkov na etiku. 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, vynaložia maximálne 

úsilie na využitie svojich výsledkov, a to 

najmä v Únii. Využitie môže byť priame zo 

strany prijímateľov alebo nepriame, najmä 

prostredníctvom prevodu a udelenia 

licencie na využívanie výsledkov v súlade 

s článkom 36. 

Prijímatelia, ktorí získali finančné 

prostriedky Únie, využijú svoje výsledky, a 

to najmä v Únii. Takéto využitie môže byť 

priame zo strany prijímateľov alebo 

nepriame, najmä prostredníctvom prevodu 

a udelenia licencie na využívanie 

výsledkov v súlade s článkom 36.  

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak napriek maximálnemu úsiliu 

prijímateľa o priame alebo nepriame 

využitie jeho výsledkov nedôjde v lehote 

stanovenej v dohode o grante k žiadnemu 

využívaniu, prijímateľ pri hľadaní 

záujemcov o využívanie uvedených 

výsledkov použije príslušnú online 

platformu uvedenú v dohode o grante. Od 

tejto povinnosti možno upustiť na základe 

odôvodnenej žiadosti prijímateľa. 

Ak napriek maximálnemu úsiliu 

prijímateľa o priame alebo nepriame 

využitie jeho výsledkov nedôjde v lehote 

stanovenej v dohode o grante k žiadnemu 

využívaniu, prijímateľ pri hľadaní 

záujemcov o využívanie uvedených 

výsledkov použije príslušnú online 

platformu uvedenú v dohode o grante. Od 

tejto povinnosti možno upustiť na základe 

riadne odôvodnenej žiadosti prijímateľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 4 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti využiť európsky cloud 

pre otvorenú vedu na ukladanie 

výskumných údajov a poskytovanie 

V pracovnom programe sa môžu stanoviť 

ďalšie povinnosti využiť európsky cloud 

pre otvorenú vedu na ukladanie 

výskumných údajov a poskytovanie 
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prístupu k nim. prístupu k nim, a to pod podmienkou 

dodržiavania všetkých relevantných 

právnych predpisov Únie v oblasti 

ochrany údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 6 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa v pracovnom programe nestanovuje 

inak, návrhy musia obsahovať plán 

využívania a šírenia výsledkov. Ak 

očakávané využívanie znamená vyvinutie, 

vytvorenie, výrobu a uvedenie na trh 

výrobku alebo procesu, alebo vytvorenie a 

poskytovanie služby, tento plán musí 

obsahovať stratégiu takéhoto využívania. 

Ak sa v pláne stanovuje využívanie 

predovšetkým v nepridružených tretích 

krajinách, právne subjekty vysvetlia, ako je 

pri uvedenom využívaní zachovaný záujem 

Únie. 

Ak sa v pracovnom programe nestanovuje 

inak, návrhy musia obsahovať plán 

využívania a šírenia výsledkov. Ak 

očakávané využívanie znamená vyvinutie, 

vytvorenie, výrobu a uvedenie na trh 

výrobku alebo procesu, alebo vytvorenie a 

poskytovanie služby, tento plán musí 

obsahovať stratégiu takéhoto využívania. 

Ak sa v pláne stanovuje využívanie 

predovšetkým v nepridružených tretích 

krajinách, právne subjekty odôvodnia, ako 

je pri uvedenom využívaní zachovaný 

záujem Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť externí experti vyberaní bez 

výzvy na vyjadrenie záujmu, ak je to 

odôvodnené a výber sa uskutočňuje 

transparentne. 

1. Odchylne od článku 237 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

môžu byť externí experti výnimočne 

vyberaní bez výzvy na vyjadrenie záujmu 

ad hoc komisiou so zastúpením všetkých 

zainteresovaných strán, ak je to 

odôvodnené a výber sa uskutočňuje 

transparentne a jednomyseľne. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 50, 

pokiaľ ide o zmeny prílohy V na účely 

doplnenia alebo zmeny ukazovateľov ciest 

k dosiahnutiu vplyvu, ak sa to považuje za 

potrebné, a stanovovať východiskové 

hodnoty a cieľové hodnoty. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 50, 

pokiaľ ide o zmeny prílohy V na účely 

doplnenia alebo zmeny ukazovateľov ciest 

k dosiahnutiu vplyvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Systémom podávania správ o 

výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu a 

výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. 

Na tento účel sa príjemcom finančných 

prostriedkov Únie a (prípadne) členským 

štátom ukladajú primerané požiadavky na 

podávanie správ. 

3. Systémom podávania správ o 

výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu a 

výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. 

Na tento účel sa príjemcom finančných 

prostriedkov Únie a dotknutým členským 

štátom ukladajú primerané požiadavky na 

podávanie správ. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Hodnotenia programu sa 

vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v 

rozhodovacom procese týkajúcom sa 
programu, jeho nástupníckeho programu 

a ostatných relevantných výskumných a 

inovačných iniciatív. 

1. Komisia zabezpečí pravidelné 

monitorovanie a externé hodnotenie 

programu. Každoročne monitoruje 

výkonnosť programu a sleduje 

ukazovatele výkonnosti v súlade s 

článkom 45 ods. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Okrem pravidelného 

monitorovania programu Komisia 

vypracuje priebežnú hodnotiacu správu 

založenú na externom a nezávislom 

hodnotení, ktoré nadväzuje na 

koordinované hodnotenia každej časti 

programu, typu akcií a mechanizmu 

realizácie podľa spoločných hodnotiacich 

kritérií a štandardných metodík. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 

vykoná hneď, ako budú k dispozícii 

dostatočné informácie o implementácii 

programu, najneskôr však štyri roky po 

začatí jeho implementácie. Zahŕňa 

posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov a 

predstavuje základ pre prípadnú úpravu 

implementácie programu. 

2. Komisia predloží priebežnú 

hodnotiacu správu uvedenú v odseku 1a 

Európskemu parlamentu, Rade, 

Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov 

najneskôr do 31. decembra 2024. Zahŕňa 

posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na konci implementácie 

programu, najneskôr však štyri roky po 

uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, 

Komisia dokončí záverečné hodnotenie 

programu. Zahŕňa posúdenie dlhodobého 

vplyvu predchádzajúcich rámcových 

programov. 

3. Na základe záverečného externého 

a nezávislého hodnotenia Komisia 

vypracuje záverečnú hodnotiacu správu 

programu, ktorá hodnotí jeho 

dlhodobejšie vplyvy a udržateľnosť. 

Zahŕňa tiež posúdenie dlhodobého vplyvu 

predchádzajúcich rámcových programov. 
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Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia oznámi závery týchto 

hodnotení spolu so svojimi 

pripomienkami Európskemu parlamentu, 

Rade, Európskemu hospodárskeho 

a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. 

4. Komisia predloží záverečnú 

hodnotiacu správu uvedenú v odseku 3 
Európskemu parlamentu, Rade, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov najneskôr do 

31. decembra 2030. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) Európska rada pre výskum: 

poskytuje príťažlivé a pružné financovanie 

s cieľom umožniť talentovaným a 

kreatívnym výskumným pracovníkom a ich 

tímom realizovať najsľubnejšie výskumné 

projekty na hraniciach vedy na základe 

súťaže na úrovni celej Únie. 

a) Európska rada pre výskum: 

poskytuje príťažlivé a pružné financovanie 

s cieľom umožniť talentovaným a 

kreatívnym výskumným pracovníkom a ich 

tímom realizovať najsľubnejšie výskumné 

projekty na hraniciach vedy na základe 

súťaže na úrovni celej Únie a úplnej 

samostatnosti v rozhodovaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej: 

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky a zručnosti prostredníctvom 

mobility a cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej expozície a zároveň 

štruktúrujú a posilňujú inštitucionálne a 

vnútroštátne systémy náboru, odbornej 

prípravy a kariérneho rastu pracovníkov; 

akcie Marie Curie-Skłodowskej tak 

pomáhajú položiť základy európskeho 

b) Akcie Marie Curie-Skłodowskej: 

poskytujú výskumným pracovníkom nové 

poznatky, zručnosti a schopnosti 

prostredníctvom mobility a cezhraničnej, 

medziodvetvovej a interdisciplinárnej 

expozície a zároveň štruktúrujú a posilňujú 

inštitucionálne a vnútroštátne systémy 

náboru, odbornej prípravy a kariérneho 

rastu pracovníkov; akcie Marie Curie-

Skłodowskej tak pomáhajú položiť základy 
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prostredia excelentného výskumu, 

prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti, 

rastu a investíciám a k riešeniu súčasných a 

budúcich spoločenských výziev. 

európskeho prostredia excelentného 

výskumu, prispievajú k zvyšovaniu 

zamestnanosti, rastu a investíciám a k 

riešeniu súčasných a budúcich 

spoločenských výziev. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 1 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: pestovanie 

excelentnosti prostredníctvom 

cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej mobility výskumných 

pracovníkov; podpora nových zručností 

prostredníctvom excelentnej odbornej 

prípravy výskumných pracovníkov; 

posilnenie rozvoja ľudského kapitálu a 

zručností v celom európskom výskumnom 

priestore; zlepšenie a uľahčenie synergií; 

podpora šírenia informácií verejnosti. 

Oblasti intervencie: pestovanie 

excelentnosti prostredníctvom 

cezhraničnej, medziodvetvovej a 

interdisciplinárnej mobility (vrátane 

strednodobej a dlhodobej mobility) 

výskumných pracovníkov; podpora nových 

zručností, schopností a vedomostí 

prostredníctvom excelentnej odbornej 

prípravy výskumných pracovníkov; 

posilnenie rozvoja ľudského kapitálu a 

zručností v celom európskom výskumnom 

priestore; zlepšenie a uľahčenie synergií; 

podpora šírenia informácií verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Každý klaster prispieva k plneniu 

viacerých cieľov udržateľného rozvoja a 

mnohé ciele udržateľného rozvoja sú 

podporované viacerými klastrami. 

Každý klaster prispieva k plneniu 

viacerých cieľov udržateľného rozvoja; a 

mnohé ciele udržateľného rozvoja sú 

podporované viacerými klastrami. Každý 

klaster zahŕňa oblasť intervencie, ktorá je 

špecificky venovaná prínosu štúdií v 

oblasti spoločenských vied a humanitných 

vied pre tento klaster. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 
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Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) klaster Inkluzívna a bezpečná 

spoločnosť: posilnenie európskych 

demokratických hodnôt vrátane právneho 

štátu a základných práv, ochrana nášho 

kultúrneho dedičstva a podpora sociálno-

ekonomickej transformácie, ktorá 

prispieva k inklúzii a rastu, a zároveň 

reakcia na výzvy, ktoré vyplývajú z 

pretrvávajúcich bezpečnostných hrozieb 

vrátane počítačovej kriminality, ako aj z 

prírodných a človekom spôsobených 

katastrof. 

b) klaster Inkluzívna, vzdelaná a 

kreatívna spoločnosť: posilnenie 

európskych demokratických hodnôt 

vrátane právneho štátu a základných práv, 

zlepšenie účasti verejnosti podporovaním 

nástrojov e-demokracie a iniciatív 

zameraných na mediálnu gramotnosť, 

vytváranie a ochrana našej kultúry a 

kultúrneho dedičstva, podpora najmä 

výskumných a inovačných činností 

zameraných na rozvoj umeleckého 

výskumu a inovačných činností, IKT aj na 

uchovávanie a digitalizáciu hmotného a 

nehmotného kultúrneho dedičstva, 

preverovanie potenciálu kultúrnych 

a kreatívnych odvetví a podpora 

udržateľnej sociálno-ekonomickej 

transformácie, ktorá prispieva k inklúzii a 

rastu, vrátane výskumu zameraného na 

zvládania migrácie a integrácie 

migrantov.  

 

Pozmeňujúci návrh  56 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno b – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: demokracia; kultúrne 

dedičstvo; sociálna a hospodárska 

transformácia; spoločnosti odolné proti 

katastrofám; ochrana a bezpečnosť; 

kybernetická bezpečnosť 

Oblasti intervencie: demokracia, e-

demokracia a základné práva; kultúra a 

kultúrne dedičstvo; mediálna gramotnosť; 

vzdelávanie; sociálna a hospodárska 

transformácia; kultúrny a kreatívny 

priemysel a kultúrne a kreatívne odvetvia; 

prístupnosť všetkých produktov a služieb 

(vrátane vzdelávania, kultúrnych tovary 

a služieb, hmotného a nehmotného 

kultúrneho dedičstva) pre osoby so 

zdravotným postihnutím; 
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Pozmeňujúci návrh  57 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno c – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) klaster Digitalizácia a priemysel: 

posilnenie kapacít a zabezpečenie 

sebestačnosti Európy v oblasti kľúčových 

podporných technológií pre digitalizáciu a 

výrobu, ako aj v oblasti vesmírnych 

technológií s cieľom vytvoriť 

konkurencieschopný, digitálny, 

nízkouhlíkový a obehový priemysel; 

zabezpečenie udržateľných dodávok 

surovín; a poskytnutie základu pre pokrok 

a inovácie vo vzťahu k všetkým 

celosvetovým spoločenským výzvam. 

c) klaster Digitalizácia a priemysel: 

posilnenie kapacít a zabezpečenie 

sebestačnosti Európy v oblasti kľúčových 

podporných technológií pre spravodlivú a 

etickú digitalizáciu a výrobu, ako aj v 

oblasti vesmírnych technológií s cieľom 

vytvoriť konkurencieschopný, digitálny, 

nízkouhlíkový a obehový priemysel; 

zabezpečenie udržateľných dodávok 

surovín; podporovanie výskumných 

činností, ktoré sú úzko spojené s 

kultúrnym a tvorivým priemyslom a 

sektormi; a poskytnutie základu pre pokrok 

a inovácie vo vzťahu k všetkým 

celosvetovým spoločenským výzvam. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno c – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: výrobné technológie; 

digitálne technológie; progresívne 

materiály; umelá inteligencia a robotika; 

internet ďalšej generácie; vysokovýkonná 

výpočtová technika a veľké dáta; obehový 

priemysel; nízkouhlíkový a ekologický 

priemysel; Kozmický priestor 

Oblasti intervencie: výrobné technológie; 

digitálne technológie; kultúrny a kreatívny 

priemysel a sektory – napr. rozšírená 

realita/virtuálna realita, zážitkové 

prostredia, ľudské počítačové rozhrania, 

infraštruktúry internetového protokolu 

a cloudu, 5G siete, nové médiá; 

technologické riadenie práv duševného 

vlastníctva; progresívne materiály; umelá 

inteligencia a robotika; technológia 

blockchain; internet ďalšej generácie; 

vysokovýkonná výpočtová technika a 

veľké dáta; obehový priemysel; 

nízkouhlíkový a ekologický priemysel; 

vesmír. 
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Pozmeňujúci návrh  59 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita: boj proti zmene klímy lepším 

pochopením jej príčin, vývoja, rizík, 

vplyvov a súvisiacich príležitostí a 

posilnením šetrnosti energetiky a dopravy 

ku klíme a životnému prostrediu, zvýšením 

ich efektívnosti a konkurencieschopnosti, 

bezpečnosti a odolnosti a posilnením ich 

inteligentného charakteru. 

d) klaster Klíma, energetika a 

mobilita: boj proti zmene klímy lepším 

pochopením jej príčin, vývoja, rizík, 

vplyvov a súvisiacich príležitostí a 

posilnením šetrnosti energetiky a dopravy 

ku klíme a životnému prostrediu, a to 

najmä v mestských prostrediach, 

zvýšením ich efektívnosti a 

konkurencieschopnosti, bezpečnosti a 

odolnosti a posilnením ich inteligentného 

charakteru; umožnenie udržateľného 

kultúrneho dedičstva: skúmanie stratégií 

a nástrojov potrebných na jeho ochranu a 

zároveň zaistenie lepšej reakcie na 

meniace sa prostredie a častejšie extrémne 

klimatické javy. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno d – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti 

dopravy; čistá doprava a mobilita; 

inteligentná mobilita; uskladňovanie 

energie. 

Oblasti intervencie: klimatológia a riešenia 

v oblasti klímy; zásobovanie energiou; 

energetické sústavy a siete; budovy a 

priemyselné zariadenia v priebehu 

energetickej transformácie; obce a mestá; 

konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti 

dopravy; čistá doprava a mobilita; 

inteligentné mestá; inteligentná mobilita; 

uskladňovanie energie; kultúra a kultúrne 

dedičstvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 2 – odsek 4 – písmeno e – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) Klaster Potravinové a prírodné 

zdroje: ochrana, obnova, udržateľné 

hospodárenie s prírodnými a biologickými 

zdrojmi z pevniny a mora a ich využívanie 

na riešenie potravinovej a výživovej 

bezpečnosti a prechod na nízkouhlíkové, 

obehové hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje. 

e) Klaster Potravinové a prírodné 

zdroje: ochrana, obnova, udržateľné 

hospodárenie s prírodnými a biologickými 

zdrojmi z pevniny a mora a ich využívanie 

na riešenie potravinovej a výživovej 

bezpečnosti a prechod na nízkouhlíkové, 

obehové hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje pri súčasnom vývoji 

systémov na informovanie a vzdelávanie 

v oblasti zdravej výživy. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Príloha I – bod 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. Bude 

podporovať aj plnenie ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných v 

článku 3. Táto časť bude tvoriť základ pre 

zvyšok programu a zároveň bude 

podporovať činnosti, ktoré prispievajú k 

inovatívnejšej Európe viac založenej na 

znalostiach, kde majú ženy a muži rovnaké 

postavenie a ktorá je na čele globálnej 

hospodárskej súťaže, čím sa v rámci celej 

Európy optimalizujú silné stránky a 

potenciál jednotlivých členských štátov v 

dobre fungujúcom EVP, v ktorom je voľný 

pohyb poznatkov a vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily, kde informovaní občania 

chápu výsledky výskumu a inovácií a 

dôverujú im a tieto výsledky sú prínosom 

pre spoločnosť ako celok a kde politika 

EÚ, najmä politika v oblasti výskumu a 

inovácií, vychádza z kvalitných vedeckých 

dôkazov. 

Nasledujúcimi činnosťami bude táto časť v 

súlade s článkom 4 optimalizovať 

dosiahnuté výsledky programu na zvýšenie 

ich účinku v rámci posilneného 

Európskeho výskumného priestoru. Bude 

podporovať aj plnenie ostatných 

špecifických cieľov programu opísaných v 

článku 3. Táto časť bude tvoriť základ pre 

zvyšok programu a zároveň bude 

podporovať činnosti, ktoré prispievajú k 

inovatívnejšej Európe viac založenej na 

znalostiach, kde majú ženy a muži rovnaké 

postavenie a ktorá je na čele globálnej 

hospodárskej súťaže, čím sa v rámci celej 

Európy optimalizujú silné stránky a 

potenciál jednotlivých členských štátov v 

dobre fungujúcom EVP, v ktorom je voľný 

pohyb poznatkov a vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily, kde informovaní občania 

chápu výsledky výskumu a inovácií a 

dôverujú im a tieto výsledky sú prínosom 

pre spoločnosť ako celok a kde politika 

EÚ, najmä politika v oblasti výskumu a 

inovácií, vychádza z kvalitných vedeckých 

dôkazov. Je zaistená rýchla väzba na 

európsky priestor vysokoškolského 

vzdelávania v záujme propagovania 

výsledkov a podpory spoločnej energie 
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medzi všetkými výskumnými tímami. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 2 – zarážka 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– akcia zameraná na odbornú 

prípravu a mobilitu: akcia, ktorá sa 

zameriava na zlepšovanie zručností, 

znalostí a kariérnych vyhliadok 

výskumných pracovníkov na základe 

mobility medzi krajinami, a prípadne 

medzi odvetviami či odbormi; 

– akcia zameraná na odbornú 

prípravu a mobilitu: akcia, ktorá sa 

zameriava na zlepšovanie kompetencií, 

zručností, znalostí a kariérnych vyhliadok 

výskumných pracovníkov na základe 

mobility medzi krajinami, a prípadne 

medzi odvetviami či odbormi; podporu 

mladých výskumníkov a talentovaných 

mladých ľudí a aj na rozvoj digitálnych 

schopností; 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 4 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ESF+ s cieľom vybaviť ľudí 

zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú 

potrebovať na pracovných miestach 

budúcnosti, mohol prostredníctvom 

národných alebo regionálnych programov 

zabezpečiť, aby sa stali bežnými inovačné 

učebné osnovy podporované programom, a 

prispieť k ich rozšíreniu; 

a) ESF+ s cieľom vybaviť ľudí 

správnym súborom zručností, kompetencií 
a znalostí, ktoré budú potrebovať na 

pracovných miestach budúcnosti, mohol 

prostredníctvom národných, regionálnych 

alebo miestnych programov zabezpečiť, 

aby sa stali bežnými inovačné učebné 

osnovy podporované programom, a 

prispieť k ich rozšíreniu; 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Synergie s programom Kreatívna 
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Európa zabezpečia, aby: 

 a) sa akcie, ktoré sa majú 

podporovať, navzájom odlišovali a 

dopĺňali, pokiaľ ide o ich typ, očakávané 

výstupy a intervenčnú logiku, keďže 

program Kreatívna Európa podporuje 

inovácie v špecifických tematických 

odvetviach, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti programu, ako je kultúrne 

dedičstvo a kultúrny a kreatívny 

priemysel; 

 b) sa zvýšilo úsilie o dosiahnutie 

preklenutí medzi kultúrnymi a 

kreatívnymi odvetviami, najmä umením, a 

inováciami v priemysle a spoločnosti 

prostredníctvom programu S+T+ARTS; 

 c) sa kombinované zdroje oboch 

programov využívali na podporu činností 

zameraných na posilnenie a modernizáciu 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

 

Návrh nariadenia 

Príloha IV – bod 9 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) program a program Erasmus 

podnecovali integráciu vzdelávania a 

výskumu tým, že podporia inštitúcie 

vysokoškolského vzdelávania pri 

formulovaní a stanovovaní spoločných 

stratégií vzdelávania, výskumu a inovácií s 

cieľom podložiť vyučovanie najnovšími 

výskumnými objavmi a postupmi, aby sa 

všetkým študentom a vysokoškolským 

pracovníkom, a najmä výskumným 

pracovníkom poskytla možnosť aktívnej 

výskumnej skúsenosti a aby sa podporili 

ďalšie činnosti, ktoré integrujú 

vysokoškolské vzdelávanie, výskum a 

inovácie. 

b) program a program Erasmus 

podnecovali integráciu vzdelávania a 

výskumu tým, že podporia univerzity a 

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri 

formulovaní a stanovovaní spoločných 

stratégií vzdelávania, výskumu a inovácií 

(párovanie univerzít na účely spoločných 

doktorských programov) s cieľom 

podložiť vyučovanie a učenie najnovšími 

výskumnými objavmi a postupmi, aby sa 

všetkým študentom a vysokoškolským 

pracovníkom, a najmä výskumným 

pracovníkom poskytla možnosť aktívnej 

výskumnej skúsenosti a individuálnej 

mobility (vrátane strednodobej a 

dlhodobej mobility s primeraným 

financovaním) a aby sa podporili ďalšie 

činnosti, ktoré integrujú vysokoškolské 
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vzdelávanie, výskum a inovácie. Tento 

program, spoločne s programom 

Erasmus+, takisto podporuje interakciu 

a spoluprácu medzi výskumnými 

zariadeniami a strednými školami.  
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