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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh programu Horizont Evropa si klade za cíl především napomáhat tvorbě pracovních 

míst a růstu, řešit naše největší společenské problémy a zlepšovat životy občanů Unie. 

 

Proto je pro budoucí prosperitu Unie a jejích členských států nezbytné posilovat inovace 

v Evropě, zajišťovat nezbytné investice a urychlovat šíření výsledků výzkumu a vývoje napříč 

Evropou.  

 

Zpravodajka podporuje návrh programu Horizont Evropa, v němž Komise navrhuje pro 

období let 2021–2027 přístup, který může značnou měrou přispět k řešení těchto výzev svým 

stěžejním zaměřením na excelenci, nadnárodní soutěž a spolupráci1. 

 

U tohoto právního aktu, který stanoví konkrétní prováděcí a plánovací ustanovení by 

zpravodajka ráda zdůraznila význam některých hlavních rysů, jako jsou nové celounijní mise 

v oblasti výzkumu a inovací a zaměření se na otázky zahrnující ctižádostivé cíle a značnou 

evropskou přidanou hodnotu s cílem řešit problémy, které se týkají našeho každodenního 

života (např. boj proti rakovině, čistá doprava atd.), a dále Evropskou radu pro inovace (ERI), 

která bude napomáhat při vymezování a financování rychle se rozvíjejících inovací s velkým 

potenciálem vytvářet zcela nové trhy. Zpravodajka vítá skutečnost, že provádění programu 

Horizont Evropa bude řízeno inkluzivním a transparentním procesem strategického plánování, 

který bude i nadále dostatečně flexibilní, aby umožnil rychle reagovat na nečekané potřeby 

a krize, a který bude úzce sladěn s dalšími programy Unie. 

 

Předložené pozměňovací návrhy usilují o zdůraznění významu transparentního procesu 

náboru personálu do všech orgánů Unie a poradních orgánů. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 

příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise zavede nástroj pro 

zveřejňování informací o provádění 

                                                 
1 Další podrobnosti týkající se celkového návrhu programu Horizont Evropa jsou uvedeny v důvodové zprávě 

k aktu, ze kterého se vychází (návrh nařízení, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace 

Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků). 
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programu v reálném čase, včetně údajů 

o účastnících, částkách financování, 

výsledcích a míře prosazení na trhu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro každou misi může být zřízen 

výbor pro mise. Je složena z přibližně 15 

osob na vysoké úrovni, včetně zástupců 

příslušných konečných uživatelů. Výbor 

pro mise poskytuje poradenství týkající se 

těchto záležitostí: 

1. Pro každou misi může být zřízen 

výbor pro mise. Je složena z maximálně 15 

transparentně vybraných osob na vysoké 

úrovni, včetně zástupců příslušných 

konečných uživatelů. Kromě řádně 

odůvodněných případů budou členové 

výboru pro mise jmenováni Komisí 

na základě otevřené výzvy k vyjádření 

zájmu a s přihlédnutím k potřebě 

vyváženosti mezi odbornými znalostmi, 

pohlavím, věkovými skupinami 

a geografickým rozložením, jehož se 

účastní žadatelé ze všech členských států.. 

Výbor pro mise poskytuje poradenství 

týkající se těchto záležitostí: 

Odůvodnění 

Zásady týkající se jmenování členů výboru pro mise by měly být spíše než ve vysvětlujícím 

prohlášení uvedeny v článku 5. Bylo by možné zvážit uplatnění výjimky, pokud mohou být jako 

výbory pro mise využity i stávající řídící struktury. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Evropská rada pro výzkum působí 

podle zásad vědecké excelence, 

samostatnosti, účinnosti, účelnosti, 

transparentnosti a odpovědnosti. Zajišťuje 

kontinuitu s akcemi Evropské rady pro 

výzkum prováděnými podle rozhodnutí 

4. Evropská rada pro výzkum působí 

podle zásad vědecké excelence, 

samostatnosti, řádného finančního řízení, 

transparentnosti a odpovědnosti. Zajišťuje 

kontinuitu s akcemi Evropské rady pro 

výzkum prováděnými podle rozhodnutí 
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…/ES. …/ES. 

Odůvodnění 

Řádné finanční řízení zahrnuje účinnost, účelnost a hospodárnost. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vědecká rada je složena 

z nejuznávanějších vědců, inženýrů 

a akademických pracovníků obou pohlaví 

a různých věkových skupin 

s odpovídajícími odbornými znalostmi 

zajišťujícími rozmanitost výzkumných 

oblastí a jednajícími za svou osobu 

a nezávisle na cizích zájmech. 

Vědecká rada je složena 

z nejuznávanějších vědců, inženýrů 

a akademických pracovníků všech pohlaví 

a různých věkových skupin, 

s odpovídajícími odbornými znalostmi 

zajišťujícími rozmanitost výzkumných 

oblastí a jednajícími za svou osobu 

a nezávisle na cizích zájmech. 

Odůvodnění 

Pohlaví jakožto gender nemusí být pouze mužské a ženské. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) kodex chování, který mimo jiné 

upraví předcházení střetu zájmů. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise stanoví kodex chování, který 

mimo jiné upraví předcházení střetu 
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zájmů. Předpokládá se, že členové 

Vědecké rady ERV 

a předseda/předsedkyně ERV při nástupu 

do funkce kodex chování přijmou. 

Odůvodnění 

Je úkolem Komise, aby jakožto strážkyně Smluv a hlavní evropský orgán pověřený 

prováděním politik EU vyřešila problém předcházení střetu zájmů. Tato otázka by se měla 

rovněž týkat předsedy/předsedkyně ERV. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise se odchýlí od stanovisek vědecké 

rady podle prvního pododstavce písm. a), 

c), d) a e) pouze tehdy, pokud se domnívá, 

že nebyla dodržena ustanovení tohoto 

rozhodnutí. V takovém případě přijme 

Komise opatření s cílem zachovat 

kontinuitu provádění zvláštního programu 

a dosažení jeho cílů, objasní body, v nichž 

se odchyluje od stanovisek vědecké rady, 

a řádně je zdůvodní. 

Komise se odchýlí od stanovisek vědecké 

rady podle prvního pododstavce písm. a), 

c) a d) pouze tehdy, pokud se domnívá, že 

nebyla dodržena ustanovení tohoto 

rozhodnutí. V takovém případě přijme 

Komise opatření s cílem zachovat 

kontinuitu provádění zvláštního programu 

a dosažení jeho cílů, objasní body, v nichž 

se odchyluje od stanovisek vědecké rady, 

a řádně je zdůvodní. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Součástí ERI je výbor na vysoké 

úrovni („výbor ERI“) uvedený v článku 10 

. . 

2. Součástí ERI je výbor na vysoké 

úrovni („výbor ERI“) uvedený v článku 10, 

který v případě potřeby doplňuje 

specializovaná prováděcí struktura podle 

článku 8. 

Odůvodnění 

Není třeba vytvářet novou výkonnou agenturu pro samotný pilíř III. 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise zajistí, aby provádění ERI 

bylo: 

3. Komise zajistí, aby provádění 

aktivit ERI bylo: 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh upřesňuje znění. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pro účely řízení kombinovaného 

financování ERI použije Komise nepřímé 

řízení, nebo v případech, kdy to není 

možné, může zřídit zvláštní účelovou 

jednotku. Komise se bude snažit zajistit 

účast dalších veřejných a soukromých 

investorů. Tam, kde to není v počáteční 

fázi možné, bude zvláštní účelová jednotka 

strukturována takovým způsobem, aby 

mohla přilákat další veřejné nebo 

soukromé investory pro zvýšení pákového 

efektu příspěvku Unie. 

4. Pro účely řízení kombinovaného 

financování ERI použije Komise nepřímé 

řízení, nebo v případech, kdy to není 

možné, může v souladu s finančním 

nařízením zřídit zvláštní účelovou 

jednotku. Komise se bude snažit zajistit 

účast dalších veřejných a soukromých 

investorů. Tam, kde to není v počáteční 

fázi možné, bude zvláštní účelová jednotka 

strukturována takovým způsobem, aby 

mohla přilákat další veřejné nebo 

soukromé investory pro zvýšení pákového 

efektu příspěvku Unie. 

Odůvodnění 

Návrh Komise týkající se „zvláštní účelové jednotky“ v rámci kombinovaného financování 

ERI je obzvláště vágní. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výbor ERI je složen z 15 až 20 osob 

na vysoké úrovni z různých částí 

evropského inovačního ekosystému, včetně 

podnikatelů, zástupců vedení společností, 

investorů a výzkumných pracovníků. 

Přispívá k informačním aktivitám, přičemž 

členové výboru ERI usilují o zvýšení 

prestiže značky ERI. 

Výbor ERI je složen z 15 až 20 osob na 

vysoké úrovni z různých částí evropského 

inovačního ekosystému, včetně 

podnikatelů, zástupců vedení společností, 

zástupců nevládních organizací 

hlídajících životní prostředí a podniky, 

investorů, a výzkumných pracovníků. 

Přispívá k informačním aktivitám, přičemž 

členové výboru ERI usilují o zvýšení 

prestiže značky ERI. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členové výboru ERI jsou jmenováni 

Komisí na základě otevřené výzvy 

k předkládání návrhů kandidátů, nebo 

k vyjádření zájmu, nebo obojího podle 

toho, co Komise považuje za vhodnější, a 

s přihlédnutím k potřebě vyváženosti mezi 

odbornými znalostmi, pohlavími, 

věkovými skupinami a geografickým 

rozložením. 

Členové výboru ERI jsou jmenováni 

Komisí na základě otevřeného 

a transparentního postupu obsahujícího 
výzvy k předkládání návrhů kandidátů, 

nebo k vyjádření zájmu, nebo obojího 

podle toho, co Komise považuje za 

vhodnější, a s přihlédnutím k potřebě 

vyváženosti mezi odbornými znalostmi, 

pohlavími, věkovými skupinami 

a geografickým rozložením. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Článek 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12 a 

 Digitalizace 

 Hlavním hnacím motorem je digitalizace. 
S tím, jak se digitalizace rychlým tempem 

šíří napříč všemi obory, jsou pro sílu naší 

ekonomiky a udržitelnost naší společnosti 
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zásadní investice do prioritních oblastí, od 

umělé inteligence přes internet nové 

generace a vysoce výkonnou výpočetní 

techniku až po fotoniku 

a nanoelektroniku. Investice do IKT, 

jejich výroba a používání představují 

hlavní impulz pro hospodářský růst Unie; 

jenom v období 2001 až 2011 vedly k 30% 

zvýšení. Na klíčových základních 

technologiích stojí spojení digitálního 

a fyzického světa, které je ústředním 

tématem této nové globální vlny inovací. 

Investice do rozvoje, demonstrací 

a zavádění klíčových základních 

technologií a zajištění bezpečných, 

udržitelných a dostupných dodávek 

surovin a pokročilých materiálů zajistí 

Unii strategickou autonomii a pomůže 

průmyslu Unie významně snížit uhlíkovou 

a environmentální stopu. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ačkoli EU i nadále produkuje nejvíce 

vědeckých publikací na světě, jedná se 

v zásadě o „masovou produkci“ znalostí 

s relativně málo centry excelence 

(vzhledem k její velikosti), která by 

vynikala na celosvětové úrovni, a 

s rozsáhlými oblastmi průměrných 

a slabých výkonů. V porovnání s USA 

a nyní do určité míry i s Čínou se zdá, že 

EU stále sleduje tzv. „model distribuované 

excelence“, ve kterém jsou zdroje 

rozděleny mezi mnoho výzkumných 

pracovníků a institucí. Další výzvu 

představuje skutečnost, že v mnoha zemích 

EU veřejný sektor stále neposkytuje 

dostatečně atraktivní podmínky pro ty 

nejlepší výzkumné pracovníky. Tyto 

faktory prohlubují relativní nepřitažlivost 

Evropy v celosvětové soutěži o vědecké 

Ačkoli EU i nadále produkuje nejvíce 

vědeckých publikací na světě, jedná se 

v zásadě o „masovou produkci“ znalostí 

s relativně málo centry excelence 

(vzhledem k její velikosti), která by 

vynikala na celosvětové úrovni, a 

s rozsáhlými oblastmi průměrných 

a slabých výkonů. V porovnání s USA 

a nyní do určité míry i s Čínou se zdá, že 

EU stále sleduje tzv. „model distribuované 

excelence“, ve kterém jsou zdroje 

rozděleny mezi mnoho výzkumných 

pracovníků a institucí, což není samo 

o sobě problém, nicméně by tento model 

mohl být posílen přidáním transparentně 

a objektivně vybraných středisek 

excelence. i když se nejedná o problém 

sám o sobě, situace EU by mohla být 

posílena přidáním středisek excelence 

vybraných transparentním a objektivním 
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talenty. způsobem. Další výzvu představuje 

skutečnost, že v mnoha zemích EU veřejný 

sektor stále neposkytuje dostatečně 

atraktivní podmínky pro ty nejlepší 

výzkumné pracovníky. Tyto faktory 

prohlubují relativní nepřitažlivost Evropy 

v celosvětové soutěži o vědecké talenty. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – odst. 1 – odrážka 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– s přihlédnutím k názorům vědecké 

rady jmenuje ředitele a vedoucí pracovníky 

specializované prováděcí struktury, 

– s přihlédnutím k názorům vědecké 

rady plně transparentním způsobem 

jmenuje ředitele a vedoucí pracovníky 

specializované prováděcí struktury, 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropa je vědeckou velmocí s přibližně 

1,8 milionu výzkumných pracovníků 

pracujících na tisícovkách univerzit, ve 

výzkumných centrech a předních 

světových společnostech. Odhaduje se 

však, že do roku 2027 bude EU muset 

vyškolit a zaměstnat minimálně milion 

nových výzkumných pracovníků, aby 

dosáhla cílů stanovených pro vyšší 

investice do výzkumu a vývoje. Tato 

potřeba je obzvláště palčivá 

v neakademickém sektoru. EU se musí více 

snažit přilákat ke kariéře ve výzkumu více 

mladých žen a mužů, přilákat výzkumné 

pracovníky z třetích zemí, udržet si své 

vlastní výzkumné pracovníky a znovu 

zapojit evropské výzkumné pracovníky 

pracující jinde ve světě do práce v Evropě. 

Kromě toho se za účelem rozsáhlejšího 

šíření excelence musí v Evropském 

Evropa je vědeckou velmocí s přibližně 

1,8 milionu výzkumných pracovníků 

pracujících na tisícovkách univerzit, ve 

výzkumných centrech a předních 

světových společnostech. Odhaduje se 

však, že do roku 2027 bude EU muset 

vyškolit a zaměstnat minimálně milion 

nových výzkumných pracovníků, aby 

dosáhla cílů stanovených pro vyšší 

investice do výzkumu a vývoje. Tato 

potřeba je obzvláště palčivá 

v neakademickém sektoru. EU se musí více 

snažit přilákat ke kariéře ve výzkumu více 

mladých lidí jakéhokoli pohlaví a původu, 

přilákat výzkumné pracovníky z třetích 

zemí, udržet si své vlastní výzkumné 

pracovníky a znovu zapojit evropské 

výzkumné pracovníky pracující jinde ve 

světě do práce v Evropě. Kromě toho se za 

účelem rozsáhlejšího šíření excelence musí 
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výzkumném prostoru dále zlepšovat 

podmínky, ve kterých výzkumní pracovníci 

působí. V tomto ohledu jsou zapotřebí užší 

vazby, zejména s Evropským prostorem 

vzdělávání, Evropským fondem pro 

regionální rozvoj (EFRR) a Evropským 

sociálním fondem (ESF+). 

v Evropském výzkumném prostoru dále 

zlepšovat podmínky, ve kterých výzkumní 

pracovníci působí. V tomto ohledu jsou 

zapotřebí užší vazby, zejména 

s Evropským prostorem vzdělávání, 

Evropským fondem pro regionální rozvoj 

(EFRR) a Evropským sociálním fondem 

(ESF+). 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Díky globální hospodářské soutěži 

v oblasti výzkumu mezi vědci a hostujícími 

organizacemi z akademického 

i neakademického sektoru a díky vytvoření 

a sdílení vysoce kvalitních znalostí napříč 

zeměmi, obory a disciplínami přispívají 

akce „Marie Curie-Skłodowska“ zejména 

k cílům agendy „Růst, zaměstnanost 

a investice“, globální strategii EU a cílům 

OSN v oblasti udržitelného rozvoje. 

Díky globální hospodářské soutěži 

v oblasti výzkumu mezi vědci a hostujícími 

organizacemi z akademického 

i neakademického sektoru a díky vytvoření 

a sdílení vysoce kvalitních znalostí napříč 

zeměmi, obory a disciplínami přispívají 

akce „Marie Curie-Skłodowska“ zejména 

k cílům agendy „Růst, zaměstnanost 

a investice“, globální strategii EU a cílům 

OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Je ale 

také nutné věnovat pozornost skutečnosti, 

že na omezené planetě nelze zkrátka 

dosáhnout neomezeného růstu, a proto je 

třeba, aby se výzkum více věnoval i oblasti 

opravdového oběhového hospodářství, 

s důrazem na opětovné použití, opravy 

a recyklaci. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropský pilíř sociálních práv zajišťuje 

všem právo na včasný přístup k dostupné 

a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní 

péči. To potvrzuje závazek EU 

k rozvojovým cílům OSN, které vyzývají 

k zajištění všeobecné zdravotní péče pro 

Evropský pilíř sociálních práv zajišťuje 

všem právo na včasný přístup k a kvalitní 

preventivní a léčebné zdravotní péči 

dostupné pro všechny. To potvrzuje 

závazek EU k rozvojovým cílům OSN, 

které vyzývají k zajištění všeobecné 
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všechny lidi všech věkových skupin do 

roku 2030, aby nikdo nezůstal stranou, a 

k vymýcení úmrtí, kterým lze předcházet. 

zdravotní péče pro všechny lidi všech 

věkových skupin do roku 2030, aby nikdo 

nezůstal stranou, a k vymýcení úmrtí, 

kterým lze předcházet. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.1 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropské občany, státní instituce 

a hospodářství je třeba chránit před 

přetrvávajícími hrozbami organizovaného 

zločinu, včetně obchodu se zbraněmi, 

drogami a lidmi. Klíčové je také posílení 

ochrany a bezpečnosti prostřednictvím 

lepší správy hranic. S postupující 

digitalizací hospodářství a společnosti je na 

vzestupu počítačová kriminalita 

a diverzifikují se rizika s ní spojená. Aby 

Evropa ochránila demokratickou 

a hospodářskou stabilitu, musí nadále 

vynakládat úsilí na zlepšení kybernetické 

bezpečnosti, digitálního soukromí 

a ochrany osobních údajů a bojovat 

s šířením nepravdivých a škodlivých 

informací. A konečně je zapotřebí další 

úsilí, aby se omezil dopad extrémních 

povětrnostních jevů, které jsou stále 

intenzivnější v důsledku klimatických 

změn, na život a živobytí; jde například 

o záplavy, bouře nebo sucha způsobující 

lesní požáry, degradaci půdy a jiné přírodní 

katastrofy, např. zemětřesení. Katastrofy, 

ať už přírodní nebo způsobené člověkem, 

mohou ohrozit důležité funkce společnosti, 

jako je zdravotní péče, dodávky energie 

a správa věcí veřejných. 

Evropské občany, státní instituce 

a hospodářství je třeba chránit před 

přetrvávajícími hrozbami organizovaného 

zločinu, včetně obchodu se zbraněmi, 

drogami a lidmi. Klíčové je také posílení 

ochrany a bezpečnosti prostřednictvím 

lepší správy hranic. S postupující 

digitalizací hospodářství a společnosti je na 

vzestupu počítačová kriminalita 

a diverzifikují se rizika s ní spojená. Aby 

Evropa ochránila demokratickou 

a hospodářskou stabilitu, musí nadále 

vynakládat úsilí na zlepšení kybernetické 

bezpečnosti, digitálního soukromí 

a ochrany osobních údajů a bojovat 

s šířením nepravdivých a škodlivých 

informací a současně se musí mít na 

pozoru, aby nepřekročila hranice lidských 

práv (k nimž patří svoboda projevu, právo 

na soukromí atd.). A konečně je zapotřebí 

další úsilí, aby se omezil dopad extrémních 

povětrnostních jevů, které jsou stále 

intenzivnější v důsledku klimatických 

změn, na život a živobytí; jde například 

o záplavy, bouře nebo sucha způsobující 

lesní požáry, degradaci půdy a jiné přírodní 

katastrofy, např. zemětřesení. Katastrofy, 

ať už přírodní nebo způsobené člověkem, 

mohou ohrozit důležité funkce společnosti, 

jako je zdravotní péče, dodávky energie 

a správa věcí veřejných. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 
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Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odst. 2 – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– strategie pro řešení populismu, 

extremismu, radikalizace a terorismu a pro 

zapojení nespokojených občanů a lidí na 

okraji společnosti, 

– strategie pro řešení populismu, 

extremismu, radikalizace a terorismu, ale 

i strategie pro řešení legitimních obav 

mnoha nespokojených občanů a lidí na 

okraji společnosti v celé Unii, 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odst. 2 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Znalostní základna poskytující 

poradenství v otázkách investic a politik, 

zejména v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy, a podporující dovednosti 

s vysokou přidanou hodnotou, 

produktivitu, sociální mobilitu, růst, 

sociální inovace a vytváření pracovních 

míst; úloha vzdělávání a odborné přípravy 

při řešení nerovností, 

– Znalostní základna poskytující 

poradenství v otázkách investic a politik, 

zejména v oblasti univerzálně dostupného 

vzdělávání a odborné přípravy, 

a podporující dovednosti s vysokou 

přidanou hodnotou, produktivitu, sociální 

mobilitu, růst, sociální inovace a vytváření 

pracovních míst; úloha vzdělávání 

a odborné přípravy při řešení nerovností, 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odst. 2 – odrážka 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– systémy vzdělávání a odborné 

přípravy na podporu a lepší využití 

digitální transformace EU a na zvládnutí 

rizik plynoucích z globální propojenosti 

a technologických inovací, zejména 

nových online rizik, etických obav, 

sociálně-ekonomických nerovností 

a radikálních změn na trhu, 

– systémy univerzálně dostupného 

vzdělávání a odborné přípravy na podporu 

a lepší využití digitální transformace EU 

a na zvládnutí rizik plynoucích z globální 

propojenosti a technologických inovací, 

zejména nových online rizik, etických 

obav, sociálně-ekonomických nerovností 

a radikálních změn na trhu, 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 
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Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.5 – odst. 2 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Technologie a systémy pro 

důvěryhodné a energeticky účinné 

infrastruktury inteligentních sítí a služeb 

(konektivita nad rámec 5G, softwarově 

definované infrastruktury, internet věcí, 

cloudové infrastruktury, kognitivní 

cloudy), které umožňují využívání kapacit 

v reálném čase, virtualizaci 

a decentralizované řízení (ultrarychlé 

a flexibilní rádio, edge computing, 

blockchain, sdílené kontexty a znalosti), 

– Nezávisle otestované 

a prokazatelně bezpečné technologie 

a systémy pro důvěryhodné a energeticky 

účinné infrastruktury inteligentních sítí 

a služeb (konektivita nad rámec 5G, 

softwarově definované infrastruktury, 

internet věcí, cloudové infrastruktury, 

kognitivní cloudy), které umožňují 

využívání kapacit v reálném čase, 

virtualizaci a decentralizované řízení 

(ultrarychlé a flexibilní rádio, edge 

computing, blockchain, sdílené kontexty 

a znalosti), 

Odůvodnění 

Mnoho důvěryhodných zdrojů vyjádřilo bezpečnostní obavy, pokud jde o zavádění 5G. Než se 

z této otázky stane další politická přetahovaná, je třeba celou věc nezávisle otestovat 

a potvrdit, že nemá žádné škodlivé účinky na člověka. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.6 – odst. 2 – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– data velkého objemu: extrémně 

výkonná analýza dat; „ochrana soukromí 

již od návrhu“ při analýze osobních 

a důvěrných dat velkého objemu; 

technologie pro rozsáhlé datové platformy 

pro opětovné použití průmyslových, 

osobních a veřejně přístupných dat; správa 

dat, interoperabilita a propojovací nástroje; 

datové aplikace pro globální výzvy, 

– data velkého objemu: extrémně 

výkonná analýza dat; „ochrana soukromí 

již od návrhu“ při analýze osobních 

a důvěrných dat velkého objemu; 

technologie pro rozsáhlé datové platformy 

pro opětovné použití průmyslových, 

osobních a veřejně přístupných dat; správa 

dat, interoperabilita a propojovací nástroje; 

datové aplikace pro globální výzvy, 

uchovávání dat, důsledky pro životní 

prostředí a jak omezit jejich dopad; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh rozhodnutí 
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Příloha I – část II – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 2 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Technologie a řešení v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů pro výrobu 

elektřiny, vytápění a chlazení, udržitelná 

paliva v dopravě, dopravce uskutečňující 

úsek přepravy, to vše v různých měřítkách 

a vývojových fázích a s přizpůsobením 

geografickým podmínkám a trhům v rámci 

EU i celosvětově, 

– Spolehlivé technologie a řešení 

v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 

pro výrobu elektřiny, vytápění a chlazení, 

udržitelná paliva v dopravě, dopravce 

uskutečňující úsek přepravy, to vše 

v různých měřítkách a vývojových fázích a 

s přizpůsobením geografickým podmínkám 

a trhům v rámci EU i celosvětově, 

Odůvodnění 

Jelikož je účinná POUZE, když fouká vítr, není větrná energie sama o sobě spolehlivým 

primárním zdrojem. Na pevnině je spolehlivější kombinovat vítr a vodu, jako je tomu např. 

v Německu. Viz https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-

renewable-energy/. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– metody, technologie a nástroje pro 

udržitelnou a odolnou výrobu 

v zemědělství a lesnictví, 

– metody, technologie a nástroje pro 

udržitelnou a odolnou výrobu 

v zemědělství, lesnictví a agrolesnictví, 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odst. 2 – bod 1 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Vědecká a technická podpora 

politik pro zlepšení veřejného zdraví 

a systémů zdravotní péče, včetně 

zdravotnických prostředků a hodnocení 

zdravotnických technologií, databází 

a digitalizace, 

– Vědecká a technická podpora 

politik pro zlepšení univerzálně 

dostupných systémů veřejného zdraví 

a zdravotní péče, včetně zdravotnických 

prostředků a hodnocení zdravotnických 

technologií, databází a digitalizace, 
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