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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Hlavnými cieľmi návrhu programu Horizont Európa je pomáhať pri vytváraní pracovných 

miest a rastu, riešiť naše najväčšie spoločenské výzvy a zlepšovať život občanov Únie. 

 

V záujme našej budúcej prosperity je preto pre Úniu a jej členské štáty nutné, aby sa prehĺbili 

inovácie Európy, zabezpečili potrebné investície a urýchlilo šírenie výsledkov výskumu a 

inovácií v celej Európe.   

 

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 spoluprácu1. 

 

V tomto právnom akte, ktorý stanoví konkrétne vykonávacie a plánovacie ustanovenia, by 

spravodajkyňa rada zdôraznila význam niektorých hlavných nových prvkov, ako sú nové 

celoúniové výskumné a inovačné misie, a zameranie na témy s ambicióznymi cieľmi a silnou 

európskou pridanou hodnotou s cieľom riešiť otázky, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život 

(napr. boj proti rakovine, čistá doprava atď.), a ďalej Európska rada pre inovácie (ERI), ktorá 

bude pomáhať pri určovaní a financovaní rýchlo sa rozvíjajúcich inovácií s veľkým 

potenciálom vytvárať úplne nové trhy. Spravodajkyňa víta, že vykonávanie programu 

Horizont Európa sa riadi inkluzívnym a transparentným procesom strategického plánovania, 

ktorý zostane dostatočne pružný na to, aby rýchlo reagoval na neočakávané potreby a krízy, a 

ktorý bude úzko zosúladený s inými programami Únie. 

 

Cieľom navrhovaných zmien je zdôrazniť význam transparentného postupu prijímania 

zamestnancov vo všetkých inštitúciách EÚ a poradných orgánoch. 

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 rozhodnutia 

Článok 2 – 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 

                                                 
1 Viac informácií o celkovom návrhu programu Horizont Európa sa nachádza v podkladovom 

akte (návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum 

a inovácie a ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na ňom a pravidlá jeho šírenia). 
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na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V prípade každej misie sa môže 

zriadiť rada pre misie. Pozostáva z 

približne 15 osôb na vysokej úrovni 

vrátane príslušných zástupcov koncových 

používateľov. Rada poskytuje poradenstvo 

v prípade: 

1. V prípade každej misie sa môže 

zriadiť rada pre misie. Pozostáva z najviac 

15 transparentne vybraných osôb na 

vysokej úrovni vrátane príslušných 

zástupcov koncových používateľov. 

Členov rady pre misie vymenuje – s 

výnimkou riadne zdôvodnených prípadov 

– Komisia na základe otvorenej výzvy na 

vyjadrenie záujmu a so zohľadnením 

potreby vyváženosti, pokiaľ ide o odborné 

znalosti, pohlavie, vek a geografické 

rozdelenie, pričom účasť je otvorená pre 

žiadateľov zo všetkých členských štátov. 

Rada poskytuje poradenstvo v prípade: 

Odôvodnenie 

Zásady týkajúce sa vymenovania členov rady pre misie by sa mali uviesť skôr v článku 5, než 

v dôvodovej správe; ak to bude vhodné, môžu sa uplatniť výnimky, keď sa existujúce štruktúry 

riadenia môžu použiť ako rady pre misie. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Článok 6 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. ERC pôsobí v súlade so zásadami 

vedeckej excelentnosti, nezávislosti, 

účinnosti, efektívnosti, transparentnosti a 

zodpovednosti. Zabezpečuje kontinuitu s 

opatreniami ERC vykonávanými na 

základe rozhodnutia .../ES. 

4. ERC pôsobí v súlade so zásadami 

vedeckej excelentnosti, nezávislosti, 

správneho finančného riadenia, 

transparentnosti a zodpovednosti. 

Zabezpečuje kontinuitu s opatreniami ERC 

vykonávanými na základe rozhodnutia 

.../ES. 
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Odôvodnenie 

Správne finančné riadenie zahŕňa efektívnosť, účinnosť i hospodárnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vedecká rada sa skladá z vedcov, 

technikov a akademických pracovníkov 

s tou najlepšou reputáciou 

a zodpovedajúcimi odbornými znalosťami, 

tak žien, ako aj mužov z rôznych vekových 

kategórií, pričom sa zabezpečuje 

rozmanitosť výskumných oblastí a členovia 

konajú samostatne a nezávisle od 

vedľajších záujmov. 

Vedecká rada pozostáva z vedcov, 

technikov a akademických pracovníkov 

všetkých pohlaví z rôznych vekových 

kategórií s tou najlepšou reputáciou 

a zodpovedajúcimi odbornými znalosťami, 

pričom sa zabezpečuje rozmanitosť 

výskumných oblastí a členovia konajú 

samostatne a nezávisle od vedľajších 

záujmov. 

Odôvodnenie 

Rod sa neobmedzuje len na ženy a mužov. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) kódex správania, v ktorom sa 

okrem iného upraví otázka zabránenia 

konfliktu záujmov. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia ustanoví kódex správania, 

ktorým sa okrem iného zaručí, aby 
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nedošlo ku konfliktu záujmov. Pri nástupe 

do funkcie členovia vedeckej rady ERC a 

predseda ERC vyslovia súhlas s tým, že sa 

budú týmto kódexom správania riadiť. 

Odôvodnenie 

Je úlohou Komisie ako strážkyne zmluvy a hlavnej európskej inštitúcie, ktorá je zodpovedná 

za vykonávanie politík EÚ, riešiť otázku predchádzania konfliktu záujmov. Táto otázka by sa 

mala týkať aj predsedu ERC. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia sa odchýli od pozícií vedeckej 

rady stanovených v súlade s písmenami a), 

c), d) a e) prvého pododseku iba vtedy, keď 

sa domnieva, že neboli dodržané 

ustanovenia tohto rozhodnutia. V takom 

prípade Komisia prijme opatrenia na 

zabezpečenie kontinuity vykonávania 

osobitného programu a plnenia jeho cieľov, 

pričom stanoví body odchýlenia sa od 

pozícií vedeckej rady a náležite ich 

odôvodní. 

Komisia sa odchýli od pozícií vedeckej 

rady stanovených v súlade s písmenami a), 

c) a d) prvého pododseku iba vtedy, keď sa 

domnieva, že neboli dodržané ustanovenia 

tohto rozhodnutia. V takom prípade 

Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie 

kontinuity vykonávania osobitného 

programu a plnenia jeho cieľov, pričom 

stanoví body odchýlenia sa od pozícií 

vedeckej rady a náležite ich odôvodní. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V rámci EIC sa vytvorí Rada na 

vysokej úrovni (ďalej len „rada EIC“) 

stanovená v článku 10. . 

2. V rámci EIC sa vytvorí Rada na 

vysokej úrovni (ďalej len „rada EIC“) 

stanovená v článku 10 a v prípade potreby 

ju bude podporovať špecializovaná 

implementačná štruktúra stanovená v 

článku 8. 
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Odôvodnenie 

Nie je potrebné vytvoriť novú výkonnú agentúru len pre pilier III. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Článok 9 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia zabezpečí, aby 

vykonávanie činností EIC: 

3. (Netýka sa slovenskej verzie.) 

Odôvodnenie 

Spresňujúci pozmeňujúci návrh. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Článok 9 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na účely riadenia kombinovaného 

financovania EIC Komisia využíva 

nepriame riadenie, alebo, ak to nie je 

možné, môže zriadiť účelovo vytvorený 

subjekt. Komisia sa bude snažiť 

zabezpečiť účasť ďalších verejných a 

súkromných investorov. Ak to nie je 

možné pri počiatočnom vytvorení, účelovo 

vytvorený subjekt bude mať takú štruktúru, 

aby dokázal pritiahnuť ďalších verejných 

alebo súkromných investorov s cieľom 

zvýšiť pákový efekt príspevku Únie. 

4. Na účely riadenia kombinovaného 

financovania EIC Komisia využíva 

nepriame riadenie, alebo, ak to nie je 

možné, môže zriadiť účelovo vytvorený 

subjekt v súlade s nariadením o 

rozpočtových pravidlách. Komisia sa snaží 

zabezpečiť účasť ďalších verejných a 

súkromných investorov. Ak to nie je 

možné pri počiatočnom vytvorení, účelovo 

vytvorený subjekt bude mať takú štruktúru, 

aby dokázal pritiahnuť ďalších verejných 

alebo súkromných investorov s cieľom 

zvýšiť pákový efekt príspevku Únie. 

Odôvodnenie 

Návrh Komisie týkajúci sa „účelovo vytvoreného subjektu“ v rámci kombinovaného 

financovania EIC je obzvlášť vágny. 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Rada EIC sa skladá z 15 až 20 osôb na 

vysokej úrovni vybraných z rôznych častí 

európskeho inovačného ekosystému 

vrátane podnikateľov, zástupcov vedenia 

spoločností, investorov a výskumných 

pracovníkov. Prispieva k propagačným 

činnostiam, pričom členovia rady EIC 

vyvíjajú snahu posilniť prestíž značky EIC. 

Rada EIC pozostáva z 15 až 20 osôb na 

vysokej úrovni vybraných z rôznych častí 

európskeho inovačného ekosystému 

vrátane podnikateľov, zástupcov vedenia 

spoločností, zástupcov mimovládnych 

organizácií, ktoré robia dohľad nad 

životným prostredím a spoločnosťami, 

investorov a výskumných pracovníkov. 

Prispieva k propagačným činnostiam, 

pričom členovia rady EIC vyvíjajú snahu 

posilniť prestíž značky EIC. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členov rady EIC vymenúva Komisia na 

základe verejnej výzvy na navrhnutie 

kandidátov alebo na vyjadrenie záujmu, 

prípadne obidvoch podľa toho, čo uzná za 

vhodnejšie, pričom zohľadní potrebu 

vyváženosti odborných znalostí, pohlavia, 

veku a geografického rozdelenia. 

Členov rady EIC vymenúva Komisia na 

základe otvoreného a transparentného 

postupu zahŕňajúceho výzvy na 

navrhnutie kandidátov alebo na vyjadrenie 

záujmu, prípadne obidvoch podľa toho, čo 

uzná za vhodnejšie, pričom zohľadní 

potrebu vyváženosti odborných znalostí, 

pohlavia, veku a geografického rozdelenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh rozhodnutia 

Článok 12 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 12a 

 Digitalizácia 

 Digitalizácia je hlavnou hnacou silou. 

Keďže sa naďalej rýchlo šíri všetkými 
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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 Únii strategickú 

autonómiu  a pomôže jej priemyslu 

výrazne znížiť emisnú a environmentálnu 

stopu. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť I – bod 1 –bod 1.1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hoci EÚ vydáva najviac vedeckých 

publikácií na svete, ide v zásade o 

„továreň“ na vedomosti, kde je vzhľadom 

na veľkú rozlohu pomerne malý počet 

centier excelentnosti, ktoré vynikajú na 

svetovej úrovni, a v mnohých oblastiach 

zaznamenáva priemernú až slabú 

výkonnosť. V porovnaní so Spojenými 

štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou v 

EÚ prevláda tendencia uplatňovať „model 

rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa 

zdroje rozložia medzi veľký počet 

výskumných pracovníkov a výskumných 

inštitúcií. Ďalší problém je, že v mnohých 

krajinách EÚ verejný sektor stále neponúka 

dostatočne atraktívne podmienky pre 

najlepších výskumných pracovníkov. Tieto 

faktory prispievajú k relatívnej 

Hoci EÚ vydáva najviac vedeckých 

publikácií na svete, ide v zásade o 

„továreň“ na vedomosti, kde je vzhľadom 

na veľkú rozlohu pomerne malý počet 

centier excelentnosti, ktoré vynikajú na 

svetovej úrovni, a v mnohých oblastiach 

zaznamenáva priemernú až slabú 

výkonnosť. V porovnaní so Spojenými 

štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou v 

EÚ prevláda tendencia uplatňovať „model 

rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa 

zdroje rozložia medzi veľký počet 

výskumných pracovníkov a výskumných 

inštitúcií. Hoci toto nepredstavuje samotný 

problém, situácia EÚ by sa mohla 

posilniť doplnením stredísk excelentnosti, 

ktoré by boli vybrané transparentným a 

objektívnym spôsobom. Ďalší problém je, 
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nepríťažlivosti Európy v rámci 

celosvetovej súťaže o vedecké talenty. 

že v mnohých krajinách EÚ verejný sektor 

stále neponúka dostatočne atraktívne 

podmienky pre najlepších výskumných 

pracovníkov. Tieto faktory prispievajú k 

relatívnej nepríťažlivosti Európy v rámci 

celosvetovej súťaže o vedecké talenty. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť I – bod 1 –bod 1.3– bod 1.3.3 – odsek 1 – zarážka 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– vymenuje riaditeľa a vedúcich 

pracovníkov špecializovanej 

implementačnej štruktúry, pričom prihliada 

na názor vedeckej rady, 

– plne transparentným spôsobom 

vymenuje riaditeľa a vedúcich pracovníkov 

špecializovanej implementačnej štruktúry, 

pričom prihliada na názor vedeckej rady, 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť I – bod 2 –bod 2.1 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Európa je vedecká veľmoc s približne 1,8 

milióna výskumných pracovníkov, ktorí 

pôsobia na tisíckach univerzít, vo 

výskumných centrách a v popredných 

svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 

však, že EÚ bude musieť do roku 2027 

vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 

výskumných pracovníkov, aby dosiahla 

ciele stanovené na zvýšenie investícií do 

výskumu a inovácie. Táto potreba je 

mimoriadne naliehavá v neakademickom 

sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 

zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 

mladých žien a mužov, prilákať 

výskumných pracovníkov z tretích krajín, 

udržať si vlastných výskumných 

pracovníkov a opätovne začleniť 

európskych výskumných pracovníkov, 

ktorí pracujú mimo Európy. V záujme 

rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti 

treba navyše v celom európskom 

Európa je vedecká veľmoc s približne 1,8 

milióna výskumných pracovníkov, ktorí 

pôsobia na tisíckach univerzít, vo 

výskumných centrách a v popredných 

svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 

však, že EÚ bude musieť do roku 2027 

vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 

výskumných pracovníkov, aby dosiahla 

ciele stanovené na zvýšenie investícií do 

výskumu a inovácie. Táto potreba je 

mimoriadne naliehavá v neakademickom 

sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 

zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 

mladých ľudí akéhokoľvek pohlavia a 

pôvodu, prilákať výskumných pracovníkov 

z tretích krajín, udržať si vlastných 

výskumných pracovníkov a opätovne 

začleniť európskych výskumných 

pracovníkov, ktorí pracujú mimo Európy. 

V záujme rovnomernejšieho rozšírenia 

excelentnosti treba navyše v celom 
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výskumnom priestore zlepšovať 

podmienky pre výskumných pracovníkov. 

V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie 

prepojenia s európskym vzdelávacím 

priestorom, Európskym fondom 

regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym 

sociálnym fondom (ESF+). 

európskom výskumnom priestore 

zlepšovať podmienky pre výskumných 

pracovníkov. V tejto súvislosti sú potrebné 

silnejšie prepojenia s európskym 

vzdelávacím priestorom, Európskym 

fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a 

Európskym sociálnym fondom (ESF+). 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť I – bod 2 –bod 2.1 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prostredníctvom globálnej súťaže v oblasti 

výskumu medzi vedcami a hostiteľskými 

organizáciami z akademickej obce aj mimo 

nej a prostredníctvom vytvárania a výmeny 

vysokokvalitných poznatkov naprieč 

krajinami, sektormi a disciplínami program 

MSCA významne prispieva k dosahovaniu 

cieľov programu pre zamestnanosť, rast a 

investície, globálnej stratégie EÚ a cieľom 

trvalo udržateľného rozvoja OSN. 

Prostredníctvom globálnej súťaže v oblasti 

výskumu medzi vedcami a hostiteľskými 

organizáciami z akademickej obce aj mimo 

nej a prostredníctvom vytvárania a výmeny 

vysokokvalitných poznatkov naprieč 

krajinami, sektormi a disciplínami program 

MSCA významne prispieva k dosahovaniu 

cieľov programu pre zamestnanosť, rast a 

investície, globálnej stratégie EÚ a cieľom 

trvalo udržateľného rozvoja OSN. 

Pozornosť sa však musí venovať aj tomu, 

že na obmedzenej planéte jednoducho nie 

je možný nekonečný rast, a preto je ďalší 

výskum potrebný aj v oblasti skutočného 

„obehového hospodárstva“ s dôrazom na 

opätovné použitie, opravu a recykláciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 1 –bod 1.1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V pilieri sociálnych práv EÚ sa uvádza, že 

každý má právo na včasný prístup k 

cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej 

a liečebnej zdravotnej starostlivosti. 

Zdôrazňuje sa tým záväzok EÚ, pokiaľ ide 

o plnenie cieľov OSN v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja, v ktorých sa 

vyžaduje, aby sa do roku 2030 zabezpečila 

V pilieri sociálnych práv EÚ sa uvádza, že 

každý má právo na včasný prístup ku 

kvalitnej preventívnej a liečebnej 

zdravotnej starostlivosti, ktorá je cenovo 

dostupná pre všetkých. Zdôrazňuje sa tým 

záväzok EÚ, pokiaľ ide o plnenie cieľov 

OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, 

v ktorých sa vyžaduje, aby sa do roku 2030 
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všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť 

pre občanov všetkých vekových kategórií, 

aby nikto neostal opomenutý a zabránilo sa 

zbytočným úmrtiam. 

zabezpečila všeobecne dostupná zdravotná 

starostlivosť pre občanov všetkých 

vekových kategórií, aby nikto neostal 

opomenutý a zabránilo sa zbytočným 

úmrtiam. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 2 –bod 2.1 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Európski občania, štátne inštitúcie a 

hospodárstvo musia byť chránené pred 

pretrvávajúcimi hrozbami organizovanej 

trestnej činnosti vrátane obchodovania so 

strelnými zbraňami, s drogami a ľuďmi. 

Zásadný význam má aj posilnenie ochrany 

a bezpečnosti prostredníctvom lepšieho 

riadenia hraníc. Počítačová kriminalita je 

na vzostupe a súvisiace riziká sa 

diverzifikujú spolu s digitalizáciou 

hospodárstva a spoločnosti. Európa musí 

podstatne zlepšiť kybernetickú 

bezpečnosť, súkromie na internete, 

ochranu osobných údajov a bojovať proti 

šíreniu nepravdivých a škodlivých 

informácií s cieľom chrániť demokratickú 

a hospodársku stabilitu. Napokon treba 

vyvinúť ďalšie úsilie na obmedzenie 

účinkov extrémnych výkyvov počasia, 

ktoré sa zhoršujú pod vplyvom zmeny 

klímy (povodne, búrky alebo suchá, ktoré 

spôsobujú lesné požiare, degradácia pôdy a 

iné prírodné katastrofy ako zemetrasenia), 

na životy a živobytie ľudí. Prírodné alebo 

ľudskou činnosťou spôsobené katastrofy 

môžu ohroziť dôležité spoločenské funkcie 

ako zdravotníctvo, dodávky energie a 

verejnú správu. 

Európski občania, štátne inštitúcie a 

hospodárstvo musia byť chránené pred 

pretrvávajúcimi hrozbami organizovanej 

trestnej činnosti vrátane obchodovania so 

strelnými zbraňami, s drogami a ľuďmi. 

Zásadný význam má aj posilnenie ochrany 

a bezpečnosti prostredníctvom lepšieho 

riadenia hraníc. Počítačová kriminalita je 

na vzostupe a súvisiace riziká sa 

diverzifikujú spolu s digitalizáciou 

hospodárstva a spoločnosti. Je potrebné, 

aby Európa pokračovala vo svojom úsilí o 

zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, 

súkromia na internete, ochrany osobných 

údajov a bojovala proti šíreniu 

nepravdivých a škodlivých informácií, a 

zároveň aby dbala o to, aby neprekročila 

hranice, pokiaľ ide o ľudské práva 

vrátane slobody prejavu, práva na 

súkromie atď., s cieľom chrániť 

demokratickú a hospodársku stabilitu. 

Napokon treba vyvinúť ďalšie úsilie na 

obmedzenie účinkov extrémnych výkyvov 

počasia, ktoré sa zhoršujú pod vplyvom 

zmeny klímy (povodne, búrky alebo suchá, 

ktoré spôsobujú lesné požiare, degradácia 

pôdy a iné prírodné katastrofy ako 

zemetrasenia), na životy a živobytie ľudí. 

Prírodné alebo ľudskou činnosťou 

spôsobené katastrofy môžu ohroziť 

dôležité spoločenské funkcie ako 

zdravotníctvo, dodávky energie a verejnú 

správu. 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 2 –bod 2.2– bod 2.2.1 – odsek 2 – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– stratégie na riešenie populizmu, 

extrémizmu, radikalizácie, terorizmu a na 

začlenenie a zapojenie roztrpčených a 

marginalizovaných občanov, 

– stratégie na riešenie populizmu, 

extrémizmu, radikalizácie a terorizmu , ako 

aj stratégie na riešenie legitímnych obáv 

mnohých roztrpčených a 

marginalizovaných občanov v celej Únii, 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 2 –bod 2.2– bod 2.2.3 – odsek 2 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– vedomostná základňa pre 

poradenstvo v oblasti investícií a politík 

(najmä vzdelávanie a odborná príprava) pre 

zručnosti s vysokou pridanou hodnotou, 

produktivitu, sociálnu mobilitu, rast, 

sociálnu inováciu a tvorbu pracovných 

miest, úloha vzdelávania a odbornej 

prípravy pri boji s nerovnosťou, 

– vedomostná základňa pre 

poradenstvo v oblasti investícií a politík 

(najmä vzdelávanie a odborná príprava, 

ktoré sú cenovo dostupné pre všetkých) 

pre zručnosti s vysokou pridanou 

hodnotou, produktivitu, sociálnu mobilitu, 

rast, sociálnu inováciu a tvorbu pracovných 

miest, úloha vzdelávania a odbornej 

prípravy pri boji s nerovnosťou, 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 2 –bod 2.2– bod 2.2.3 – odsek 2 – zarážka 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– systémy vzdelávania a odbornej 

prípravy na podporu a čo najlepšie 

využívanie digitálnej transformácie EÚ, 

ako aj na riadenie rizík vyplývajúcich z 

globálnej prepojenosti a technologických 

inovácií, najmä vznikajúcich online rizík, 

etických otázok, sociálno-ekonomických 

nerovností a radikálnych zmien na trhoch, 

– systémy vzdelávania a odbornej 

prípravy, ktoré sú cenovo dostupné pre 

všetkých, na podporu a čo najlepšie 

využívanie digitálnej transformácie EÚ, 

ako aj na riadenie rizík vyplývajúcich z 

globálnej prepojenosti a technologických 

inovácií, najmä vznikajúcich online rizík, 

etických otázok, sociálno-ekonomických 

nerovností a radikálnych zmien na trhoch, 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 3 –bod 3.2– bod 3.2.5 – odsek 2 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– technológie a systémy pre 

dôveryhodné a energeticky účinné 

inteligentné siete a servisné infraštruktúry 

(pripojenie nad 5G, softvérovo 

zabezpečené infraštruktúry, internet vecí, 

cloudové infraštruktúry, kognitívne 

cloudy), umožnenie využívania schopností 

v reálnom čase, virtualizácia a 

decentralizované hospodárenie (ultrarýchle 

a flexibilné rádiové zariadenia, edge 

computing, blockchain, zdieľané kontexty 

a znalosti), 

– nezávisle otestované a 

preukázateľne bezpečné technológie a 

systémy pre dôveryhodné a energeticky 

účinné inteligentné siete a servisné 

infraštruktúry (pripojenie nad 5G, 

softvérovo zabezpečené infraštruktúry, 

internet vecí, cloudové infraštruktúry, 

kognitívne cloudy), umožnenie využívania 

schopností v reálnom čase, virtualizácia a 

decentralizované hospodárenie (ultrarýchle 

a flexibilné rádiové zariadenia, edge 

computing, blockchain, zdieľané kontexty 

a znalosti), 

Odôvodnenie 

Mnohé renomované zdroje vyslovili v súvislosti so zavádzaním technológie 5G obavy o 

bezpečnosť. Skôr, než sa z tejto otázky stane ďalší politický zápas, je potrebné celú vec 

nezávisle otestovať a potvrdiť, že nemá žiadne škodlivé účinky na človeka. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 3 –bod 3.2– bod 3.2.6 – odsek 2 – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– veľké dáta (big data): mimoriadne 

výkonná analýza údajov, „ochrana 

súkromia už v štádiu návrhu“ pri analýze 

osobných a dôverných veľkých dát (big 

data), technológie pre rozsiahle dátové 

platformy na opätovné použitie 

priemyselných, osobných a otvorených 

údajov, správa údajov, interoperabilita a 

prepájacie nástroje, dátové aplikácie na 

riešenie globálnych výziev, 

– veľké dáta (big data): mimoriadne 

výkonná analýza údajov, „ochrana 

súkromia už v štádiu návrhu“ pri analýze 

osobných a dôverných veľkých dát (big 

data), technológie pre rozsiahle dátové 

platformy na opätovné použitie 

priemyselných, osobných a otvorených 

údajov, správa údajov, interoperabilita a 

prepájacie nástroje, dátové aplikácie na 

riešenie globálnych výziev, uchovávanie 

údajov, vplyvy na životné prostredie a 

spôsob zníženia vplyvu; 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 4 –bod 4.2– bod 4.2.2 – odsek 2 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– technológie a riešenia v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov na výrobu 

elektrickej energie, tepla a chladu, 

udržateľné palivá v doprave a 

medziprepravcovia, v rôznom rozsahu a 

štádiu vývoja, prispôsobené zemepisným 

podmienkam a trhom, v EÚ i celosvetovo, 

– spoľahlivé technológie a riešenia v 

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na 

výrobu elektrickej energie, tepla a chladu, 

udržateľné palivá v doprave a 

medziprepravcovia, v rôznom rozsahu a 

štádiu vývoja, prispôsobené zemepisným 

podmienkam a trhom, v EÚ i celosvetovo, 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na to, že veterná energia je efektívna LEN vtedy, keď fúka vietor, ako primárny 

zdroj nie je spoľahlivá. Na pevnine je spoľahlivejšie kombinovať vietor a vodu, ako napr. v 

Nemecku (1) https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-

renewable-energy/. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 5 –bod 5.2– bod 5.2.3 – odsek 2 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– metódy, technológie a nástroje pre 

trvalo udržateľnú a odolnú výrobu v 

poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 

– metódy, technológie a nástroje pre 

trvalo udržateľnú a odolnú výrobu v 

poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a 

agrolesníctve, 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 6 –bod 6.2– bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 1 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– vedecká a technická podpora 

politiky na zlepšenie verejného zdravia a 

systémov zdravotnej starostlivosti vrátane 

zdravotníckych pomôcok a hodnotenia 

zdravotníckych technológií, databáz, 

– vedecká a technická podpora 

politiky na zlepšenie verejného zdravia a 

systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú 

cenovo dostupné pre všetkých, a to rátane 

zdravotníckych pomôcok a hodnotenia 

zdravotníckych technológií, databáz, 
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digitalizácie, digitalizácie, 
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