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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Internet a nové technológie komplexne menia našu spoločnosť a naše hospodárstvo. 
Zvyšovanie investícií do modernej digitálnej infraštruktúry, ako sú vysokovýkonná výpočtová 
technika, produkty a služby umelej inteligencie a efektívne kyberneticko-bezpečnostné 
kapacity, v kombinácii s investíciami do moderných digitálnych zručností v rámci týchto 
nových technológií pre pracovníkov a študentov, je nevyhnutné na to, aby občania, priemysel, 
podniky a orgány verejnej správy mohli plne využiť tento vývoj a jednotný digitálny trh. 

S cieľom stimulovať inovácie, bojovať proti fragmentácii trhu za spravodlivých a vyvážených 
podmienok a dosiahnuť dôveru spotrebiteľov musí takéto značné investície do infraštruktúry 
a digitálnych zručností vykonať Európska únia, členské štáty a súkromný sektor.Je to v 
úplnom súlade s výzvou Európskeho parlamentu v jeho správe s názvom smerom k aktu o 
jednotnom digitálnom trhu1, v súvislosti s dlhodobou investičnou stratégiou do digitálnej 
infraštruktúry a zručností, ako aj s podporou digitalizácie európskeho priemyslu a verejnej 
správy. 

Nový program Digitálna Európa môže byť silným nástrojom na podporu tejto digitálnej 
transformácie. Okrem toho dopĺňa ďalšie programy Európskej únie, podporuje iné politiky 
Únie, a tým vytvára synergické efekty, a to najmä s:

 programom Horizont Európa, ktorý podporuje výskum a vývoj nových technológií; 
 Európskym fondom regionálneho rozvoja (EDRF), ktorý okrem iného podporuje 

zavádzanie digitálnych riešení vrátane kybernetickej bezpečnosti; 
 nástrojom Spájame Európu, ktorý poskytuje infraštruktúru pre širokopásmové siete; 
 a s programom jednotného trhu, ktorý podporuje okrem iného bezpečnosť výrobkov, 

pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo, kybernetickú bezpečnosť a umelú inteligenciu. 

Spravodajkyňa víta návrh nového programu Digitálna Európa a navrhuje zachovať celkový 
rozpočet programu vo výške 8,192 miliardy EUR v stálych cenách (t.j. 9,194 miliardy v 
súčasných cenách) ako navrhuje Komisia, v súlade s dohodou Európskeho parlamentu na 
základe jeho uznesenia zo 14. marca 20182. Spravodajkyňa však vyzýva členské štáty a 
súkromný sektor, aby poskytli finančný príspevok potrebný na dosiahnutie cieľov programu.

Okrem toho spravodajkyňa víta začlenenie existujúcich a nových centier digitálnych inovácií 
do vykonávania programu. Centrá digitálnych inovácií budú podporovať digitálnu 
transformáciu európskeho priemyslu, najmä MSP, a verejnej správy a šíriť plošné digitálne 
kapacity na miestnej úrovni. Spravodajkyňa preto navrhuje zvýšenie zodpovednosti v oblasti 
digitálnej inovácie, pričom objasňuje, že centrá by mali mať možnosť prijímať iné verejné 
alebo súkromné príspevky a vlastné príjmy vytvorené v rámci centier digitálnych inovácií. 
Centrá digitálnych inovácií by okrem toho mali mať voľnosť pri vymedzovaní ich vnútornej 
organizácie, ich zloženia, pracovného programu a pracovných metód.

Cieľom spravodajkyne je zachovať dôležité hodnoty programu, najmä potrebu, aby prispieval 
k sociálnej rovnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím a, so zreteľom na jej 
neprimerané nedostatočné zastúpenie v IKT, zásady rodovej rovnosti a práv žien. Takisto 
zdôrazňuje, že rozvoj robotiky a umelej inteligencie sa musí zameriavať na doplnenie 
ľudských schopností a nie na ich nahradenie tak, ako sa uvádza v správe Európskeho 

                                               
1 Iniciatívna správa s názvom smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI)).
2 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na 
obdobie po roku 2020 dosiahnuté VFR na roky 2021 – 2027
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parlamentu o pravidlách občianskeho práva v oblasti robotiky a že ľudia potrebujú neustále 
mať kontrolu nad inteligentnými strojmi.   

S cieľom vyhnúť sa významným medzerám v investovaní do iných nových technológiách, na 
ktoré sa vzťahuje program Horizont Európa, ale nie program Digitálna Európa, by sa malo 
objasniť, že tieto iné nové technológie môžu prilákať financovanie v rámci tohto programu, 
ak sú súčasťou komplexného a súvisiaceho riešenia s technológiami, na ktoré sa vzťahujú 
články 4 až 8.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201348, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9549, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9650 a 
nariadením (EÚ) 2017/193951 majú byť 
finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane 
podvodov, vymáhania stratených, 
nesprávne vyplatených alebo nesprávne 
použitých finančných prostriedkov a 
prípadne ukladania administratívnych 
sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad 
pre boj proti podvodom (OLAF) 
vykonávať v súlade s ustanoveniami a 
postupmi podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadenia (Euratom, ES) 
č. 2185/96 administratívne vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s 
cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, 
korupcii alebo akémukoľvek inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu 
finančné záujmy Únie. V súlade 
s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže

(3) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201348, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9549, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9650 a 
nariadením (EÚ) 2017/193951 majú byť 
finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane 
podvodov, vymáhania stratených, 
nesprávne vyplatených alebo nesprávne 
použitých finančných prostriedkov a 
prípadne ukladania administratívnych 
sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad 
pre boj proti podvodom (OLAF) 
vykonávať v súlade s ustanoveniami a 
postupmi podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadenia (Euratom, ES) 
č. 2185/96 administratívne vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s 
cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, 
korupcii alebo akémukoľvek inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu 
finančné záujmy Únie. V súlade 
s nariadením (EÚ) 2017/1939 bude
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Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať 
podvody a iné trestné činy poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/137152. V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre a 
Európskemu dvoru audítorov potrebné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať 
podvody a iné trestné činy poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/137152. V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú, 
spravujú alebo rozdeľujú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre a 
Európskemu dvoru audítorov potrebné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

__________________ __________________

48 Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1 – 22. 
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1.

48 Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1 – 22. 
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1.

49 Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1 – 4.  
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1.

49 Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1 – 4.  
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1.

50 Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2 – 5. 
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1.

50 Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2 – 5. 
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1.

51 Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71. 
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1.

51 Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71. 
Nariadenie je k dispozícii na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1.

52 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji 
proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

52 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji 
proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Program by mal zabezpečiť 
maximálnu transparentnosť, 
zodpovednosť a demokratickú kontrolu 
inovačných finančných nástrojov a 
mechanizmov, ktoré zahŕňajú rozpočet 
Únie, najmä pokiaľ ide o ich prínos, tak 
čo sa týka počiatočných očakávaní, ako aj 
konečných výsledkov dosiahnutých pri 
dosahovaní cieľov Únie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Digitálny samit v Tallinne55 v 
septembri 2017 a závery Európskej rady56

z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu 
Európy investovať do digitalizácie našich 
ekonomík a riešenia nedostatku zručností, 
aby sa zachovala a posilnila európska 
konkurencieschopnosť, kvalita života a 
sociálna štruktúra. Európska rada dospela k 
záveru, že digitálna transformácia ponúka 
obrovské príležitosti pre inováciu, rast a 
zamestnanosť, prispeje k našej globálnej 
konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a 
kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto 
príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie 
niektorých z problémov, ktoré digitálna 
transformácia prináša, a prehodnotenie 
politík, ktorých sa týka.

(6) Digitálny samit v Tallinne55 v 
septembri 2017 a závery Európskej rady56

z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu 
Európy investovať do digitalizácie našich 
ekonomík a riešenia nedostatku zručností, 
aby sa zachovala a posilnila európska 
konkurencieschopnosť, kvalita života a 
sociálna štruktúra. Európska rada dospela k 
záveru, že digitálna transformácia ponúka 
obrovské príležitosti pre inováciu, rast a 
zamestnanosť, prispeje k našej globálnej 
konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a 
kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto 
príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie 
niektorých z problémov, ktoré digitálna
transformácia prináša, a prehodnotenie 
politík, ktorých sa týka, ako aj 
zabezpečenie značných finančných 
prostriedkov súkromného sektora a 
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príspevkov členských štátov.

__________________ __________________

55 

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55 

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56 

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Program by mal podporovať 
spravodlivý digitálny prechod a 
presadzovať spoločné hodnoty Európskej 
únie vrátane práva na vzdelanie, chrániť 
práva pracovníkov, zabezpečovať 
spravodlivú hospodársku súťaž, 
podporovať rovnosti a zabezpečovať, aby 
digitalizácia prispievala k posilňovaniu 
sociálnych a pracovných noriem a 
podpore prosperity pre všetkých 
európskych občanov, demokracie a 
bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Centrám digitálnych inovácií by sa 
malo umožniť prijímať príspevky od 
členských štátov, zúčastnených tretích 
krajín alebo verejných orgánov v rámci 
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nich, príspevky od medzinárodných 
subjektov alebo inštitúcií, príspevky od 
súkromného sektora, a to najmä od 
členov, akcionárov alebo partnerov 
centier digitálnych inovácií, príjmy 
vytvorené z vlastných zdrojov a činností 
centier digitálnych inovácií, odkazy v 
závetoch, dary a príspevky od jednotlivcov 
alebo finančné prostriedky vo forme 
grantov, a to aj z programu a iných 
programov Únie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Program poskytuje príležitosť 
iným členským štátom podpísať uvedené 
vyhlásenie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pri špecifickom cieli 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za 
najvhodnejší implementačný mechanizmus 
považuje spoločný podnik, ktorý by mal 
predovšetkým koordinovať vnútroštátne a 
únijné stratégie a investície do 
infraštruktúry a výskumu a vývoja 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky, 
združovať verejné a súkromné financie a 
chrániť hospodárske a strategické záujmy 
Únie63. Okrem toho budú kompetenčné 

(18) Pri špecifickom cieli 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za 
najvhodnejší implementačný mechanizmus 
považuje spoločný podnik HPC (Euro 
HPC), ktorý by mal predovšetkým 
koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie 
a investície do infraštruktúry a výskumu a 
vývoja vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, združovať verejné a súkromné 
financie a chrániť hospodárske a 
strategické záujmy Únie.63 . Spoločný 



PA\1161882SK.docx 9/24 PE627.030v01-00

SK

centrá vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky v členských štátoch poskytovať 
služby vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky priemyslu, akademickej obci a 
orgánom verejnej správy.

podnik EuroHPC umožní členským 
štátom spoločnú koordináciu 
supervýpočtových stratégií a investícií s 
Úniou. Okrem toho budú kompetenčné 
centrá vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky v členských štátoch poskytovať 
služby vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky priemyslu, akademickej obci a 
orgánom verejnej správy. Z tohto dôvodu 
by mal program financovať spoločný 
podnik EuroHPC výlučne na účely 
investovania do vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky v rámci programu.

__________________ __________________

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh 
nariadenia Rady o zriadení spoločného 
podniku EuroHPC“ 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment).

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh 
nariadenia Rady o zriadení spoločného 
podniku EuroHPC“ 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Výrobky a služby založené na 
umelej inteligencii by mali byť 
užívateľsky ústretové, v súlade s právnymi 
predpismi a poskytovať spotrebiteľom 
väčší výber a viac informácií, najmä 
pokiaľ ide o kvalitu výrobkov alebo 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Európsky parlament vo svojej 
správe o pravidlách občianskeho práva v 
oblasti robotiky1a zdôrazňuje, že rozvoj 
robotiky a umelej inteligencie by sa mal 
zameriavať na dopĺňanie ľudských 
schopností a nie na ich nahrádzanie. 
Vývoj robotiky a umelej inteligencie by 
mal tiež zaručovať, aby ľudia mali 
neustále kontrolu nad inteligentnými 
strojmi.

__________________

1a Uznesenie Európskeho parlamentu o 
pravidlách občianskeho práva v oblasti 
robotiky z 16. februára 2017 s 
odporúčaniami pre Komisiu o pravidlách 
občianskeho práva o robotike (2015/2103 
(INL)) 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii 
európskeho priemyslu64 zdôraznil 
dôležitosť spoločného európskeho prístupu 
ku kybernetickej bezpečnosti, pričom uznal 
potrebu zvyšovania informovanosti v tejto 
oblasti a kybernetickú odolnosť uznal za 
veľmi dôležitú zodpovednosť 
podnikateľských lídrov a politických 
činiteľov na úrovni vnútroštátnej a 
európskej priemyselnej a bezpečnostnej 
politiky.

(21) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii 
európskeho priemyslu64 zdôraznil, v 
kontexte možných zraniteľných miest, 
pokiaľ ide o kybernetické útoky, sabotáž, 
manipuláciu s údajmi alebo priemyselnú 
špionáž, dôležitosť spoločného európskeho 
prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, 
pričom uznal potrebu zvyšovania 
informovanosti o posilňovaní 
kybernetickej bezpečnosti a kybernetickú 
odolnosť uznal za veľmi dôležitú 
zodpovednosť podnikateľských lídrov a 
politických činiteľov na úrovni 
vnútroštátnej a európskej priemyselnej a 
bezpečnostnej politiky a potrebu 
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dosiahnuť povinné požiadavky týkajúce 
sa kybernetickej bezpečnosti pri verejnom 
obstarávaní, pokiaľ ide o zariadenia IT a 
výrobky internetu vecí.

__________________ __________________

64 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k 
dispozícii na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SK&reference=
P8-TA-2017-0240

64 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k 
dispozícii na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SK&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Bezpečnosť údajov a 
infraštruktúry IT a dôvera v digitálne 
prostredie majú zásadný význam pre 
využitie plného potenciálu rastu a 
inovácie spojených s digitalizáciou 
priemyslu, ako aj verejnej správy v 
prospech občanov, pracovníkov, 
spotrebiteľov a podnikov, vrátane malých 
a stredných podnikov a začínajúcich 
podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Riešenia v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti by mali v zásade obsahovať 
bezpečnosť a podľa dostupných 
najmodernejších technológií a zásad 
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„bezpečnosť už v štádiu návrhu“ a 
„štandardná bezpečnosť“ normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti ako základné 
koncepčné parametre.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 
o digitalizácii európskeho priemyslu67

Európsky parlament uviedol, že 
vzdelávanie, odborná príprava a 
celoživotné vzdelávanie sú jadrom 
sociálnej súdržnosti v digitálnej 
spoločnosti.

(27) Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 
o digitalizácii európskeho priemyslu67

Európsky parlament uviedol, že 
vzdelávanie, odborná príprava a 
celoživotné vzdelávanie sú jadrom 
sociálnej súdržnosti v digitálnej 
spoločnosti. Sú mimoriadne dôležité na 
boj proti digitálnemu vylúčeniu a na 
presadzovanie inkluzívnosti a 
konkurencieschopnosti európskych 
regiónov.

__________________ __________________

67 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k 
dispozícii na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SK&reference=
P8-TA-2017-0240

67 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k 
dispozícii na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SK&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Európska komisia vo svojej správe 
s názvom Women in the digital age (Ženy 
v digitálnom veku)1a analyzuje, že v 
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Európe je štyrikrát viac mužov ako žien so 
študijným odborom súvisiacim s IKT.  
Okrem toho, v porovnaní s rokom 2011 
došlo k zníženiu počtu žien začínajúcich 
vysokoškolské vzdelávanie súvisiace s 
IKT. Podiel mužov pracujúcich v 
digitálnom sektore je 3.1-krát väčší ako 
podiel žien a ročná strata produktivity 
európskeho hospodárstva v dôsledku toho, 
že ženy opúšťajú svoje pracovné miesta v 
digitálnej oblasti, je vyčíslená na približne 
16,2 miliardy EUR. Okrem toho akčný 
plán digitálneho vzdelávania1b odporúča, 
aby sa podporili opatrenia na ďalšie 
zmenšenie rodových rozdielov v 
technologickom a podnikateľskom 
sektore podporovaním digitálnych a 
podnikateľských zručností dievčat a aby 
sa mobilizovali zainteresované strany a 
podnecovali u dievčat digitálne zručnosti 
a inšpirujúce vzory. Preto by sa v rámci 
cieľa programu v oblasti moderných 
digitálnych zručností mala venovať 
osobitná pozornosť ženám a dievčatám.

__________________

1a Referenčné číslo štúdie: SMART 
2016/0025

1b Oznámenie Komisie o akčnom pláne 
digitálneho vzdelávania (SWD(2018)12 
final).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Digitálna modernizácia verejnej 
správy a služieb má zásadný význam pre 
znižovanie administratívneho zaťaženia 
priemyslu a občanov všeobecne, keďže sa 
ich interakcia s verejnými orgánmi urýchli, 
zjednoduší a zlacní a služby poskytované 

(29) Digitálna modernizácia verejnej 
správy a služieb má zásadný význam pre 
znižovanie administratívneho zaťaženia 
priemyslu, podnikov a výskumu, ako aj
občanov všeobecne, keďže sa ich 
interakcia s verejnými orgánmi vrátane 
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občanom a podnikom sa zefektívnia a 
skvalitnia. Keďže v súčasnosti už má 
európsky rozmer viacero služieb verejného 
záujmu, podpora ich poskytovania a 
zavádzania na úrovni Únie by mala 
zabezpečiť prínos pre občanov a podniky 
vďaka prístupu ku kvalitným digitálnym 
službám v celej Európe.

súdnictva urýchli, zjednoduší a zlacní a 
služby poskytované občanom a podnikom 
sa zefektívnia a skvalitnia. Keďže v 
súčasnosti už má európsky rozmer viacero 
služieb verejného záujmu, podpora ich 
poskytovania a zavádzania na úrovni Únie 
by mala zabezpečiť prínos pre občanov a 
podniky vďaka prístupu ku kvalitným 
digitálnym službám v celej Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Zrýchľujúca digitalizácia v 
členských štátoch musí znižovať rozdiel 
medzi chudobnými a bohatými. Program 
by preto mal prispieť k väčšej sociálnej 
rovnosti v zrýchľujúcom digitalizovanom 
svete tým, že poskytne prístup k moderným 
digitálnym technológiám pre všetkých 
občanov vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Ročný prieskum rastu uverejnený 
Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita 
verejnej správy v Európe má priamy vplyv 
na hospodárske prostredie, a teda aj 
zásadný význam pri podnecovaní 
produktivity, konkurencieschopnosti, 
hospodárskej spolupráce, rastu 

(33) Ročný prieskum rastu uverejnený 
Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita 
verejnej správy v Európe má priamy vplyv 
na hospodárske prostredie, a teda aj 
zásadný význam pri podnecovaní 
produktivity, konkurencieschopnosti, 
hospodárskej spolupráce, udržateľného 
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a zamestnanosti. V záujme podpory 
hospodárskeho rastu a poskytovania 
vysokokvalitných služieb pre firmy a 
občanov je potrebná najmä efektívna a 
transparentná verejná správa a účinné 
justičné systémy.

rastu, zamestnanosti a vysokokvalitnej 
práce. V záujme podpory hospodárskeho 
rastu a poskytovania vysokokvalitných 
služieb pre firmy a občanov je potrebná 
najmä efektívna a transparentná verejná 
správa a účinné justičné systémy.

__________________ __________________

69 COM(2016) 725 final. 69 COM(2016) 725 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov, ktoré sa uplatňuje od mája 2018, 
obsahuje spoločný súbor pravidiel priamo 
uplatniteľných v právnych poriadkoch 
členských štátov, takže zaručí voľný pohyb 
osobných údajov medzi členskými štátmi 
EÚ a posilní dôveru i bezpečnosť 
jednotlivcov, čo sú nevyhnutné prvky 
skutočného digitálneho jednotného trhu. 
Pokiaľ teda akcie v rámci tohto programu 
zahŕňajú spracovávanie osobných údajov, 
mali by podporovať uplatňovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov –
napríklad v oblasti umelej inteligencie a 
technológie blockchainu.

(40) Všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov, ktoré sa uplatňuje od mája 2018, 
obsahuje spoločný súbor pravidiel priamo 
uplatniteľných v právnych poriadkoch 
členských štátov, takže zaručí voľný pohyb 
osobných údajov medzi členskými štátmi 
EÚ a posilní dôveru i bezpečnosť 
jednotlivcov, čo sú nevyhnutné prvky 
skutočného digitálneho jednotného trhu. 
Pokiaľ teda akcie v rámci tohto programu 
zahŕňajú spracovávanie osobných údajov, 
mali by podporovať uplatňovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
pri všetkých nových technológiách. 
Okrem toho by sa výrobky a služby mali 
rozvíjať a využívať pri plnom dodržiavaní 
iných pravidiel EÚ o ochrane údajov, pri 
zohľadnení zásady spravodlivosti, 
transparentnosti, obmedzenia účelu, 
minimalizácie údajov, zodpovednosti a 
ochrany súkromia už v štádiu návrhu a 
štandardnej bezpečnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Orgány vykonávajúce program by 
mali rešpektovať zásadu rodovej rovnosti 
medzi ženami a mužmi, ako sa stanovuje v 
článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a 
v článku 8 ZFEÚ, ako aj v článku 23 
Charty základných práv Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Na to, aby Komisia mohla 
vykonávať svoju funkciu politickej 
kontroly a zabezpečovať transparentnosť 
a zodpovednosť, ako sa stanovuje v 
zmluvách, by mala riadne a pravidelne 
informovať Európsky parlament o 
všetkých dôležitých aspektoch 
vykonávania programu vrátane 
pracovných programov, o vykonávaní a 
možnej potrebe úpravy rozdelenia 
rozpočtu a o vývoji ukazovateľov 
výkonnosti z hľadiska sledovaných cieľov 
a očakávaných výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zavádzanie pripravených/funkčných 
technológií, ktoré vzídu z výskumu a 
inovácie, s cieľom vybudovať integrovaný 
ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky 
segmenty vedeckého a priemyselného 
hodnotového reťazca vrátane hardvéru, 
softvéru, aplikácií, služieb, prepojení a 
digitálnych zručností;

b) zavádzanie pripravených/funkčných 
technológií, ktoré vzídu z výskumu a 
inovácie, najmä technológií, ktoré boli v 
minulosti alebo sú v súčasnosti 
financované Úniou, s cieľom vybudovať 
integrovaný ekosystém vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude 
zahŕňať všetky segmenty vedeckého a 
priemyselného hodnotového reťazca 
vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií, 
služieb, prepojení a digitálnych zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Digitálne centrá inovácií musia 
mať značnú celkovú autonómiu, pokiaľ 
ide o vymedzenie svojej vnútornej 
organizácie zloženia, ako aj presného 
programu a pracovných metód. Centrá 
digitálnych inovácií musia byť zamerané 
najmä na to, aby boli otvorené pre nových 
partnerov, aby sa zapojili do centier 
digitálnych inovácií vždy, keď títo 
členovia vytvoria partnerstvá a fungujú 
otvoreným a transparentným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Centrá digitálnych inovácií môžu 
získať financovanie v podobe grantov.

5. Centrá digitálnych inovácií môžu 
získavať príspevky od členských štátov, 
zúčastnených tretích krajín alebo 
verejných orgánov v rámci nich, 
príspevky od medzinárodných subjektov 
alebo inštitúcií, príspevky od členov, 
akcionárov alebo partnerov centier 
digitálnych inovácií, príjmy vytvorené z 
vlastných zdrojov a činností centier 
digitálnych inovácií, odkazy v závetoch, 
dary a príspevky od jednotlivcov alebo 
finančné prostriedky vo forme grantov, a 
to aj z programu a iných programov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Centrá digitálnych inovácií, ktoré 
získajú finančné prostriedky, sa zapoja do 
implementácie programu, aby:

6. Centrá digitálnych inovácií sa 
zapájajú do implementácie programu, aby:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovali služby digitálnej 
transformácie vrátane skúšobných a 
experimentačných zariadení zamerané na 
MSP a spoločnosti so strednou 
kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa 
digitálne a súvisiace technológie zavádzajú 

a) poskytovali služby digitálnej 
transformácie a technologickej expertízy 
vrátane skúšobných a experimentačných 
zariadení zamerané na MSP a spoločnosti 
so strednou kapitalizáciou, a to aj v 
odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace 
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pomaly; technológie zavádzajú pomaly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) podporovali spoločnosti, 
organizácie a orgány verejnej správy, aby 
sa stali konkurencieschopnejšími 
využívaním nových technológií, na ktoré 
sa program vzťahuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prenášali odborné znalosti a know-
how medzi regiónmi, najmä prepájaním 
MSP a spoločností so strednou 
kapitalizáciou v jednom regióne s centrami 
digitálnych inovácií v iných regiónoch, 
ktoré majú na poskytovanie príslušných 
služieb najlepšie podmienky;

b) prenášali odborné znalosti a know-
how medzi regiónmi, najmä prepájaním 
MSP a spoločností so strednou 
kapitalizáciou v jednom regióne s centrami 
digitálnych inovácií v iných regiónoch, 
ktoré majú na poskytovanie príslušných 
služieb najlepšie podmienky, a ponúkali 
konzultačné služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Európska komisia v úzkej 
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spolupráci s členskými štátmi organizuje 
nepretržité monitorovanie a hodnotenie 
výstupov, výsledkov a vplyvov finančných 
prostriedkov Únie, ktoré dostávajú centrá 
digitálnych inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Akcie, ktoré sledujú ciele súvisiace 
s inými novými technológiami, na ktoré sa 
vzťahuje program Horizont Európa, a to 
robotika, Big Data & Key 
DigitalTechnologies, sú oprávnené na 
financovanie pod podmienkou, že tieto 
ciele súvisia s konkrétnymi cieľmi, na 
ktoré sa vzťahujú články 4 až 8, a 
predstavujú komplexné a súvisiace 
riešenie v konkrétnom projekte.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zamedziť výrazným investičným medzerám do ďalších technológií, vylúčiť komplexné 
riešenia z programu alebo skomplikovať jeho rozlišovanie by mali byť súčasťou programu aj 
ďalšie nové technológie za podmienky, že sú komplexným a súvisiacim riešením s novými 
technológiami podľa článkov 4 až 8.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) právne subjekty usadené v: a) právne subjekty usadené v a, 
prípadne, povinné platiť daň z príjmov 
právnických osôb:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) prípadne existencia plánu na 
vytvorenie trvalo udržateľnej 
vysokokvalitnej zamestnanosti v Únii 
alebo v účastníckej krajine. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. ak už bola akcia udelená alebo 
boli na ňu prijaté príspevky z iného 
programu Únie alebo podpora z fondu 
Únie, uvedený príspevok alebo podpora sa 
uvedú v žiadosti o príspevok v rámci 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 25 – 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 

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu, najneskôr však tri roky po začatí 
implementácie programu. V priebežnom 
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začatí implementácie programu. hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na 
prijatie rozhodnutia o následných 
opatreniach k programu po roku 2027 a o 
jeho cieľoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci implementácie programu, 
najneskôr však štyri roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku [1], Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie programu.

3. Na konci implementácie programu, 
najneskôr však dva roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku [1], Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V rámci kontrolného systému môže 
byť stratégia auditu založená na finančnom 
audite reprezentatívnej vzorky výdavkov. 
K tejto reprezentatívnej vzorke sa doplní 
výber založený na posúdení rizík 
súvisiacich s výdavkami.

4. V rámci kontrolného systému je
stratégia auditu založená na finančnom 
audite aspoň reprezentatívnej vzorky 
výdavkov. K tejto reprezentatívnej vzorke 
sa doplní výber založený na posúdení rizík 
súvisiacich s výdavkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 1 – odsek 2 – bod 6



PA\1161882SK.docx 23/24 PE627.030v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Zavádzanie 
pripravených/funkčných technológií: 
supervýpočtové technológie ako služba, 
ktorá vzíde z výskumu a inovácie s cieľom 
vybudovať integrovaný ekosystém HPC v 
Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty 
vedeckého a priemyselného hodnotového 
reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, 
prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti).

6. Zavádzanie 
pripravených/funkčných technológií: 
supervýpočtové technológie ako služba, 
ktorá vzíde z výskumu a inovácie, najmä 
technológie, ktoré boli v minulosti alebo 
sú v súčasnosti financované a Úniou, s 
cieľom vybudovať integrovaný ekosystém 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky v 
Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty 
vedeckého a priemyselného hodnotového 
reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, 
prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú 
v prvom rade prostredníctvom centier 
digitálnych inovácií v zmysle článku 15.

Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú 
v prvom rade prostredníctvom centier 
digitálnych inovácií v zmysle článku 16.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – časť I – bod 2 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1. Zaistenie, aby mali občania EÚ 
možnosť chráneného cezhraničného 
prístupu, zdieľania, používania a 
spravovania svojich osobných zdravotných 
údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú 
oni alebo ich údaje. Dokončenie 
infraštruktúry digitálnych služieb 
elektronického zdravotníctva (eHealth) a 
jej rozšírenie o nové digitálne služby, 

2.1. Zaistenie, aby mali občania EÚ 
možnosť chráneného cezhraničného 
prístupu, zdieľania, používania a 
spravovania svojich osobných zdravotných 
údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú 
oni alebo ich údaje, spôsobom, ktorý 
zaručí ich súkromie. Dokončenie 
infraštruktúry digitálnych služieb 
elektronického zdravotníctva (eHealth) a 
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podpora zavádzania jednotného 
európskeho formátu na výmenu 
elektronických zdravotných záznamov.

jej rozšírenie o nové digitálne služby, 
podpora zavádzania jednotného 
európskeho formátu na výmenu 
elektronických zdravotných záznamov.

Or. en
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