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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Mezinárodní spolupráce je nezbytná 
pro dosažení stanovených cílů všech částí 
zvláštního programu a v rámci každé části 
by měly být prováděny projekty 
mezinárodní spolupráce zaměřené na 
země nebo skupiny zemí a zabývající se 
prioritními otázkami nebo otázkami 
horizontální povahy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora inovativních a bezpečných 
evropských společností podporujících 
začlenění v kontextu nebývalých 
transformací a rostoucí vzájemné globální 
závislosti.

f) podpora inovativních společností 
podporujících začlenění v kontextu 
nebývalých transformací a rostoucí 
vzájemné globální závislosti;

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podpora bezpečných evropských 
společností v kontextu nebývalých 
transformací a rostoucí vzájemné globální 
závislosti a hrozeb a současné posílení 
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evropské kultury svobody a spravedlnosti.

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 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 s odpovídajícími 
odbornými znalostmi, při řádném 
zohlednění geografické rovnováhy a 
rovnoměrného zastoupení žen a mužů,
zajišťujícími rozmanitost výzkumných 
oblastí a jednajícími za svou osobu a 
nezávisle na cizích zájmech.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí a 
vědomostí v dotyčných oblastech a musí v 
nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí a 
vědomostí v dotyčných oblastech a musí 
v nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti, 
a měly by se rovněž řídit zásadou 
geografické rovnováhy a rovnoměrného 
zastoupení žen a mužů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provádění výzkumu v Evropě 
budou podporováni nezávislí výzkumní 
pracovníci pocházející z jakékoli země 
světa bez ohledu na věk, včetně 
začínajících výzkumných pracovníků, kteří 
se postupně etablují jako nezávislé vedoucí 
osobnosti výzkumu.

Za účelem provádění výzkumu v Evropě 
budou podporováni nezávislí výzkumní 
pracovníci pocházející z jakékoli země 
světa bez ohledu na věk, včetně 
začínajících výzkumných pracovníků, kteří 
se postupně etablují jako nezávislé vedoucí 
osobnosti výzkumu, a výzkumných 
pracovníků ve fázi upevňování své 
profesní dráhy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – bod 3 – bod 3.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho bude dosaženo spolufinancováním 
nových nebo stávajících regionálních, 
vnitrostátních, soukromých a 
mezinárodních programů za účelem 
zahájení a poskytování mezinárodní, 
meziodvětvové a interdisciplinární odborné 
přípravy ve výzkumu, jakož i zajištění 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků a pracovníků v 
oblasti inovací ve všech fázích jejich 
profesního rozvoje.

Toho bude dosaženo spolufinancováním 
nových nebo stávajících regionálních, 
vnitrostátních, soukromých a 
mezinárodních programů za účelem 
zahájení a poskytování mezinárodní, 
meziodvětvové a interdisciplinární odborné 
přípravy ve výzkumu, jakož i zajištění 
přeshraniční a meziodvětvové mobility 
výzkumných pracovníků a pracovníků v 
oblasti inovací ve všech fázích jejich 
profesního rozvoje bez ohledu na jejich 
státní příslušnost.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – bod 3 – bod 3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné sledování pokroku. 
Program podpoří vypracování ukazatelů a 
analýzu údajů týkajících se mobility, 
dovedností a profesní dráhy výzkumných 
pracovníků s cílem určit nedostatky v 

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné, aby se dále rozvíjela síť 
EURAXESS a aby byl sledován pokrok. 
Program podpoří vypracování ukazatelů a 
analýzu údajů týkajících se mobility, 
dovedností a profesní dráhy výzkumných 
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akcích „Marie Curie“ a zlepšit dopad 
těchto akcí. Tyto činnosti budou prováděny 
při usilování o synergie a úzkou spolupráci 
s podpůrnými politickými akcemi 
týkajícími se výzkumných pracovníků, 
jejich zaměstnavatelů a financujících 
subjektů, které jsou prováděny v rámci 
„inovativních a bezpečných společností 
podporujících začlenění“. Budou 
financovány zvláštní akce s cílem podpořit
iniciativy k zvýšení informovanosti 
o významu výzkumné kariéry a k šíření 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z činností podpořených v rámci akcí 
„Marie Curie“.

pracovníků s cílem určit nedostatky v 
akcích „Marie Curie“ a zlepšit dopad 
těchto akcí. Tyto činnosti budou prováděny 
při usilování o synergie a úzkou spolupráci 
s podpůrnými politickými akcemi 
týkajícími se výzkumných pracovníků, 
jejich zaměstnavatelů a financujících 
subjektů, které jsou prováděny v rámci 
„inovativních a bezpečných společností 
podporujících začlenění“. Budou 
financovány zvláštní akce s cílem podpořit 
iniciativy k zvýšení informovanosti 
o významu výzkumné kariéry a k šíření 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z činností podpořených v rámci akcí 
„Marie Curie“.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 1 – bod 4 – bod 4.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření na podporu analýzy a 
vypracování politiky zahrnující sociálně-
ekonomické aspekty dopravy jsou 
nezbytná na podporu inovací a k 
vypořádání se s problémy, které doprava 
vyvolává. Činnosti se zaměří na rozvoj a 
provádění evropských výzkumných a 
inovačních politik v oblasti dopravy, na 
výhledové studie a technologické prognózy 
a na posílení Evropského výzkumného 
prostoru.

Opatření na podporu analýzy a 
vypracování politiky zahrnující sociálně-
ekonomické a geografické aspekty 
dopravy jsou nezbytná na podporu inovací 
a k vypořádání se s problémy, které 
doprava vyvolává. Činnosti se zaměří na 
rozvoj a provádění evropských 
výzkumných a inovačních politik v oblasti 
dopravy, na výhledové studie a 
technologické prognózy a na posílení 
Evropského výzkumného prostoru.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Inovativní a bezpečné společnosti 6. Evropa v měnícím se světě – inovativní 
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podporující začlenění společnosti podporující začlenění

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odlišný historický, politický, sociální a 
kulturní systém Evropy čelí v rostoucí míře 
dopadu globálních změn. V zájmu dalšího 
rozvoje své vnější činnosti v sousedství i 
mimo ně a své úlohy coby globálního hráče 
musí Evropa zlepšit své schopnosti, pokud 
jde o stanovení, upřednostnění, vysvětlení, 
posouzení a prosazování jejích politických 
cílů u ostatních regionů a společností na 
světě za účelem další spolupráce nebo 
předcházení konfliktům či jejich řešení. 
V tomto ohledu musí zlepšit rovněž svou 
schopnost předjímat vývoj a dopady 
globalizace a reagovat na ně. To vyžaduje 
větší pochopení historie, kultur a politicko-
ekonomických systémů v ostatních částech 
světa a rovněž úlohy a vlivu nadnárodních 
aktérů. Evropa musí rovněž účinně přispět 
ke globálnímu řízení v klíčových 
oblastech, jako je obchod, rozvoj, práce, 
hospodářská spolupráce, lidská práva, 
obrana a bezpečnost. To představuje 
potenciál k rozvoji nových kapacit, ať už s 
ohledem na nástroje, systémy a prostředky 
analýzy, nebo s ohledem na diplomacii na 
oficiální a neoficiální mezinárodní scéně s 
vládními a nevládními subjekty.

Odlišný historický, politický, sociální a 
kulturní systém Evropy čelí v rostoucí míře 
dopadu globálních změn. V zájmu dalšího 
rozvoje své vnější činnosti v sousedství i 
mimo ně a své úlohy coby globálního hráče 
musí Evropa zlepšit své schopnosti a 
znalostní základnu, pokud jde o stanovení, 
upřednostnění, vysvětlení, posouzení a 
prosazování jejích politických cílů u 
ostatních regionů a společností na světě za 
účelem další spolupráce nebo předcházení 
konfliktům či jejich řešení. V tomto ohledu 
musí zlepšit rovněž svou znalostní 
základnu týkající se konfliktů, 
transformace konfliktu a spolupráce a 
schopnost předjímat vývoj a dopady 
globalizace a reagovat na ně. To vyžaduje 
větší pochopení historie, kultur a politicko-
ekonomických systémů v ostatních částech 
světa a rovněž úlohy a vlivu nadnárodních 
aktérů. Evropa musí rovněž účinně přispět 
ke globálnímu řízení v klíčových 
oblastech, jako je obchod, rozvoj, práce, 
hospodářská spolupráce, lidská práva, 
předcházení konfliktům, budování míru a 
bezpečnost. To představuje potenciál 
k rozvoji nových kapacit, ať už s ohledem 
na nástroje, systémy a prostředky analýzy, 
nebo s ohledem na diplomacii na oficiální a 
neoficiální mezinárodní scéně s vládními a 
nevládními subjekty.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – první odrážka
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých členských státech s 
jejich mezinárodními protějšky jinde 
v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení, v rámci hospodářské soutěže. To 
bude zahrnovat spolupráci vynikajících 
výzkumných institucí a méně rozvinutých 
regionů, partnerství, výměny pracovníků, 
odborné poradenství a pomoc a 
vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti v 
méně rozvinutých regionech. Bude 
uváženo vytváření spojnic s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, včetně 
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

– Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých a méně zkušených 
členských státech s jejich mezinárodními 
protějšky jinde v Evropě, které zaujímají 
vedoucí postavení, v rámci hospodářské 
soutěže. To bude zahrnovat spolupráci 
vynikajících výzkumných institucí a méně 
rozvinutých regionů, partnerství, výměny 
pracovníků, odborné poradenství a pomoc 
a vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti v 
méně rozvinutých regionech. Bude 
uváženo vytváření spojnic s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, včetně 
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha I – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Podpora účasti dalších partnerů 
nacházejících se v zemích, jež se dosud 
nezapojily do stávajícího konsorcia, na 
probíhajících projektech s cílem zvýšit 
úroveň odbornosti, rozšířit působnost a 
urychlit rozvoj.



AD\912764CS.doc 9/20 PE492.562v02-00

CS

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3. Bezpečné společnosti vypouští se
Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby 
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřují se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž 
velmi nepříznivě ovlivnit taková zásadní 
odvětví, jako je energetika, doprava, 
zdravotnictví, finance nebo 
telekomunikace. Za účelem předjímání 
hrozeb, jejich předcházení a zvládání je 
nezbytné rozvíjet a uplatňovat inovativní 
technologie, řešení, prognostické nástroje 
a poznatky, podněcovat spolupráci mezi 
poskytovateli a uživateli, nalézt řešení v 
oblasti civilní bezpečnosti, zvýšit 
konkurenceschopnost evropských odvětví 
bezpečnosti, IKT a služeb a zabránit 
zneužívání soukromí a porušování 
lidských práv na internetu a bojovat proti 
nim.
Koordinace a zlepšení oblasti 
bezpečnostního výzkumu bude proto 
představovat základní prvek a pomůže 
zmapovat stávající výzkumné úsilí včetně 
prognóz a zlepšit příslušné právní 
podmínky a postupy pro koordinaci, 
včetně prenormativních činností.
Činnosti budou sledovat přístup zaměřený 
na poslání a začleňovat příslušné 
společenské aspekty. Podpoří politiky 
Unie v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti, 
obranné politiky a příslušná nová 
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ustanovení Lisabonské smlouvy a zajistí 
počítačovou bezpečnost, důvěru 
a ochranu soukromí na digitálním 
jednotném trhu. Sledovány budou tyto 
specifické cíle: 
6.3.1. Boj proti trestné činnosti a 
terorismu
Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje nové 
technologie a kapacity (včetně v oblasti 
boje proti kyberkriminalitě a 
kyberterorismu) na podporu ochrany 
zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství. 
Nové technologie a specializované 
kapacity pomohou chránit kritické 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 
potravin, vody, energie, logistického a 
dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu a 
zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených kritických infrastruktur a 
služeb proti jakýmkoli hrozbám.
6.3.2. Posílení bezpečnosti správou hranic 
Jsou zapotřebí rovněž technologie a 
kapacity k zdokonalení systémů, zařízení, 
nástrojů, procesů a metod pro rychlou 
identifikaci k zlepšení ochrany hranic, 
včetně otázek kontroly a dohledu, při 
současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR. Tyto budou vyvíjeny 
a otestovány s ohledem na jejich účinnost, 
dodržování právních a etických zásad, 
přiměřenost, společenskou přijatelnost a 
dodržování základních práv. Výzkum 
podpoří rovněž zlepšení integrované 
správy evropských hranic, včetně větší 
spolupráce s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž se 
týká evropská politika sousedství.
6.3.3. Zajištění počítačové bezpečnosti
Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
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mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení a 
programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí a 
jurisdikcí, odhalí a zvládne tyto útoky v 
reálném čase a ochrání kritické 
infrastruktury IKT. Digitální společnost 
se plně rozvíjí s neustále se měnícím 
užitím a zneužíváním internetu, novými 
způsoby sociální interakce, novými 
mobilními a lokalizačními službami a 
vznikem Internetu věcí. To vyžaduje nový 
druh výzkumu, který by měl být iniciován 
vznikajícími aplikacemi, užitím a 
společenskými tendencemi. Uskuteční se 
rychlé výzkumné iniciativy, včetně 
aktivního výzkumu a vývoje k rychlé 
reakci na nový vývoj v oblasti důvěry a 
bezpečnosti.
6.3.4. Zvýšení odolnosti Evropy vůči 
krizím a pohromám 
To vyžaduje rozvoj specializovaných 
technologií a kapacit na podporu různých 
druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana a hašení 
požárů, znečištění moří, humanitární 
pomoc, civilní obrana, předcházení 
konfliktům, rozvoj zdravotnických 
informačních infrastruktur, záchranné 
činnosti a stabilizace po krizi) a rovněž 
vymáhání práva. Výzkum bude zahrnovat 
celý řetězec zvládání krizí a odolnost 
společnosti a podpoří vytvoření evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace. 
Činnosti v rámci všech oblastí úkolů se 
budou zabývat rovněž integrací a 
interoperabilitou systémů a služeb, včetně 
aspektů jako komunikace, distribuovaná 
architektura a lidské faktory. To vyžaduje 
rovněž začlenění civilních a vojenských 
kapacit do úkolů sahajících od civilní 
ochrany po humanitární pomoc, správu 
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hranic nebo udržování míru. To bude 
zahrnovat technologický rozvoj v citlivé 
oblasti technologií dvojího užití k zaručení 
interoperability mezi silami civilní 
ochrany a vojenskými silami a mezi silami 
v oblasti civilní ochrany působícími po 
celém světě, jakož i spolehlivost, 
organizační, právní a etické aspekty, 
obchodní záležitosti, ochranu důvěrných 
údajů a integrity informací a 
sledovatelnost všech operací a zpracování.
6.3.5. Zajištění ochrany soukromí a 
svobody na internetu a zlepšení 
společenského aspektu bezpečnosti
Ochrana lidského práva na ochranu 
soukromí v digitální společnosti bude 
vyžadovat rozvoj rámců a technologií 
založených na ochraně soukromí již od 
návrhu, a to od koncepce výrobků 
a služeb. Budou vyvinuty technologie, 
které uživatelům umožní kontrolovat 
jejich osobní údaje a jejich použití třetími 
osobami, jakož i nástroje k odhalení a 
zablokování nedovoleného obsahu a 
narušení bezpečnosti osobních údajů a 
pro ochranu lidských práv na internetu
tím, že se zamezí tomu, aby bylo chování 
lidí jednotlivě nebo ve skupinách omezeno 
protiprávním vyhledáváním údajů a 
vytvářením profilů. 
Jakékoli nové řešení a technologie v 
oblasti bezpečnosti musí být přijatelné pro 
společnost, být v souladu s právem Unie a 
mezinárodním právem a být účinné a 
přiměřené při identifikaci bezpečnostních 
hrozeb a jejich odstraňování. Nezbytné je 
proto lepší pochopení sociálně-
ekonomických, kulturních a 
antropologických aspektů bezpečnosti, 
příčin nejistoty, úlohy médií a 
komunikace a vnímání občanů. Pozornost 
bude věnována etickým problémům 
a ochraně lidských hodnot a základních 
práv. 
6.3.6. Zvláštní aspekty provádění
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Jelikož se výzkum zaměří na civilní 
bezpečnost, bude se aktivně usilovat o 
koordinaci s činnostmi Evropské obranné 
agentury (EDA) s cílem posílit spolupráci 
s EDA, zejména prostřednictvím již 
vytvořeného evropského rámce 
spolupráce, přičemž se uznává, že existují 
oblasti technologií dvojího užití, které jsou 
důležité pro civilní i vojenské použití. Dále 
budou posíleny rovněž mechanismy 
koordinace s příslušnými agenturami 
Unie, jako je například FRONTEX, 
EMSA a Europol, s cílem zlepšit 
koordinaci programů a politik Unie v 
oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti a jiných 
iniciativ Unie.
S ohledem na specifický charakter 
bezpečnosti bude zaveden zvláštní režim, 
pokud jde o programování a správu, 
včetně režimu výboru uvedeného v článku 
9 tohoto rozhodnutí. Budou chráněny 
utajované či jiné citlivé informace 
související s bezpečností a v pracovních 
programech mohou být upřesněny 
zejména požadavky a kritéria pro 
mezinárodní spolupráci. To se bude 
odrážet rovněž v programování a režimech 
správy v oblasti bezpečných společností 
(včetně aspektů projednávání ve 
výborech).

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha I - část III – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Bezpečné společnosti – ochrana 
svobody a bezpečnosti Evropy a jejích 
občanů
Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
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nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby 
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřují se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž 
velmi nepříznivě ovlivnit taková zásadní 
odvětví, jako je energetika, doprava, 
zdravotnictví, finance nebo 
telekomunikace.
Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné 
rozvíjet a uplatňovat inovativní 
technologie, řešení, prognostické nástroje 
a poznatky, podněcovat spolupráci mezi 
poskytovateli a uživateli, nalézt řešení v 
oblasti civilní bezpečnosti, zvýšit 
konkurenceschopnost evropských odvětví 
bezpečnosti a služeb a zabránit zneužívání 
soukromí a porušování lidských práv a 
bojovat proti nim.
Koordinace a zlepšení oblasti 
bezpečnostního výzkumu bude proto 
představovat základní prvek a pomůže 
zmapovat stávající výzkumné úsilí včetně 
prognóz a zlepšit příslušné právní 
podmínky a postupy pro koordinaci, 
včetně prenormativních činností.
Činnosti budou sledovat přístup zaměřený 
na poslání a začleňovat příslušné 
společenské aspekty. Podpoří politiky 
Unie v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti, 
obranné politiky a příslušné nové 
ustanovení Lisabonské smlouvy a zajistí 
počítačovou bezpečnost, důvěru 
a ochranu soukromí. Sledovány budou 
tyto specifické cíle:
6a.1. Zvýšení bezpečnosti a ochrany 
občanů – boj proti trestné činnosti a 
terorismu
Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje nové 
technologie a kapacity (včetně v oblasti 
boje proti kyberkriminalitě a 
kyberterorismu) na podporu ochrany 
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zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství. 
Rozvoj bezpečných občanských 
společností bude podporován na základě 
dalších témat, jež mají zlepšit ochranu 
občanů.
6a.2. Ochrana kritických infrastruktur a 
zlepšení jejich odolnosti
Nové technologie a specializované 
kapacity pomohou chránit kritické 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 
potravin, vody, energie, logistického a 
dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu a 
zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených kritických infrastruktur a 
služeb proti jakýmkoli hrozbám.
6a.3. Posílení bezpečnosti správou hranic 
– námořní bezpečnost
Technologie a schopnosti jsou zapotřebí 
rovněž ke zdokonalení systémů, zařízení, 
nástrojů, procesů a metod pro rychlou 
identifikaci k zlepšení ochrany hranic, 
včetně otázek kontroly a dohledu, při 
současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR. Tyto budou vyvíjeny 
a otestovány s ohledem na jejich účinnost, 
dodržování právních a etických zásad, 
přiměřenost, společenskou přijatelnost a 
dodržování základních práv. Výzkum 
podpoří rovněž zlepšení integrované 
správy evropských hranic, včetně větší 
spolupráce s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž se 
týká evropská politika sousedství.
Bude řešena celá škála aspektů námořní 
bezpečnosti, která zahrnuje hlediska 
správy modré hranice a ochranu 
a kontrolu vodní dopravy.
6a.4. Zajištění a zlepšení počítačové 
bezpečnosti
Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
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mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení a 
softwaru a služeb, včetně tzv. „cloud 
computing“, při současném zohlednění 
interoperability několika technologií. 
Výzkum v reálném čase zabrání 
počítačovým útokům v řadě různých 
oblastí a jurisdikcí, odhalí a zvládne tyto 
útoky, zabrání zneužití kybertechnologií, 
předejde narušování soukromí a ochrání 
kritické infrastruktury IKT.
6a.5. Zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a pohromám
To vyžaduje rozvoj specializovaných 
technologií a kapacit na podporu různých 
druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana a hašení 
požárů, znečištění moří, humanitární 
pomoc, civilní obrana, předcházení 
konfliktům, rozvoj zdravotnických 
informačních infrastruktur, záchranné 
činnosti a stabilizace po krizi) a rovněž 
vymáhání práva. Výzkum bude zahrnovat 
celý řetězec zvládání krizí a odolnost 
společnosti a podpoří vytvoření evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace.
Činnosti v rámci všech oblastí úkolů se 
budou zabývat rovněž integrací a 
interoperabilitou systémů a služeb, včetně 
aspektů jako komunikace, distribuovaná 
architektura a lidské faktory. To vyžaduje 
rovněž začlenění civilních a vojenských 
kapacit do úkolů sahajících od civilní 
ochrany po humanitární pomoc, správu 
hranic nebo udržování míru. To bude 
zahrnovat technologický rozvoj v citlivé 
oblasti technologií dvojího užití k zaručení
interoperability mezi silami civilní 
ochrany a vojenskými silami a mezi silami 
v oblasti civilní ochrany působícími po 
celém světě, jakož i spolehlivost, 
organizační, právní a etické aspekty, 
obchodní záležitosti, ochranu důvěrných 
údajů a integrity informací a 
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sledovatelnost všech operací a zpracování.
6a.6. Posílení společenského rozměru 
bezpečnosti a zajištění soukromí a 
svobody na internetu
Jakékoli nové řešení a technologie v 
oblasti bezpečnosti musí být přijatelné pro 
společnost, být v souladu s právem Unie a 
mezinárodním právem a být účinné a 
přiměřené při identifikaci bezpečnostních 
hrozeb a jejich odstraňování. Nezbytné je 
proto lepší pochopení sociálně-
ekonomických, kulturních a 
antropologických aspektů bezpečnosti, 
příčin nejistoty, úlohy médií a 
komunikace a vnímání občanů. Pozornost 
bude věnována etickým problémům 
a ochraně lidských hodnot a základních 
práv.
Zajištění lidského práva na ochranu 
soukromí v digitální společnosti bude 
vyžadovat rozvoj rámců a technologií 
založených na ochraně soukromí již od 
návrhu, a to od koncepce výrobků 
a služeb. Budou vyvinuty technologie, 
které uživatelům umožní kontrolovat 
jejich osobní údaje a jejich použití třetími 
stranami, jakož i nástroje k odhalení a 
zablokování nedovoleného obsahu a 
narušení bezpečnosti osobních údajů a 
pro ochranu lidských práv na internetu 
tím, že se zamezí tomu, aby bylo chování 
lidí jednotlivě nebo ve skupinách omezeno 
protiprávním vyhledáváním údajů a 
vytvářením profilů.
6a.7. Posílení schopnosti vést mise a 
operace v rámci společné bezpečnostní a 
obranné politiky
Vzhledem k tomu, že hranice mezi vnější a 
vnitřní bezpečností je stále nejasnější, 
mohou mít konflikty mimo Evropu a 
jejich důsledky rychlý a přímý dopad na 
bezpečnost Evropy. Rozhraní mezi 
civilními a obrannými činnostmi a 
politikami navíc vyžaduje zvláštní 
pozornost, neboť se zde nabízí velká 
příležitost k využívání součinnosti mezi 
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civilní ochranou, hodnocením situace, 
řízením konfliktů a jejich předcházením, 
udržováním míru a pokrizovými 
stabilizačními operacemi. Budou 
podporovány investice do rozvoje 
schopností zvládat krize v případech, kdy 
bylo zjištěno, že se tyto dvě oblasti mohou 
doplňovat, aby se rychle vyplnily mezery 
v těchto schopnostech a zároveň aby 
nedocházelo ke zbytečnému zdvojování, 
vytvářela se součinnost a podporovala 
normalizace.
6a.8. Zvláštní aspekty provádění

Výzkum se zaměří na civilní bezpečnost, 
ale bude se aktivně usilovat o koordinaci 
s činnostmi Evropské obranné agentury 
(EDA) s cílem posílit spolupráci s EDA, 
zejména prostřednictvím již vytvořeného 
evropského rámce spolupráce, přičemž se 
uznává, že existují oblasti technologií 
dvojího užití, které jsou důležité pro civilní 
i vojenské použití. Dále budou posíleny 
rovněž mechanismy koordinace s 
příslušnými agenturami Unie, jako je 
například FRONTEX, EMSA a Europol, 
s cílem zlepšit koordinaci programů a 
politik Unie v oblasti vnitřní i vnější 
bezpečnosti a jiných iniciativ Unie.
S ohledem na specifický charakter 
bezpečnosti bude zaveden zvláštní režim, 
pokud jde o programování a správu, 
včetně režimu výboru uvedeného v článku 
9 tohoto rozhodnutí. Budou chráněny 
utajované či jiné citlivé informace 
související s bezpečností a v pracovních 
programech mohou být upřesněny 
zejména požadavky a kritéria pro 
mezinárodní spolupráci. To se bude 
odrážet rovněž v programování a režimech 
správy v oblasti bezpečných společností 
(včetně aspektů projednávání ve 
výborech).

Pozměňovací návrh 16
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Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 1 – pododst. 1 – odrážka 1 d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podíl osob závislých na alkoholu v Evropě 
/ v jednotlivém zúčastněném státě

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 1 – pododst. 1 – odrážka 1 e (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podíl chudého obyvatelstva v Evropě / 
v jednotlivém zúčastněném státě

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 1 – pododst. 1 – odrážka 1 f (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podíl nezaměstnaného obyvatelstva 
v Evropě / v jednotlivém zúčastněném 
státě.
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Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Inese 
Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Christian Ehler, Diogo Feio, Kinga Gál, Norbert Neuser, Alf Svensson, 
Indrek Tarand

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Martin Ehrenhauser, Judith Sargentini


