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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Medzinárodná spolupráca má 
zásadný význam z hľadiska dosiahnutia 
cieľov stanovených pre každú časť 
konkrétneho programu a projekty 
medzinárodnej spolupráce, ktoré sú 
zamerané na krajiny alebo skupiny krajín 
a ktoré sa zaoberajú prioritnými otázkami 
alebo naopak otázkami horizontálnej 
povahy, by sa mali realizovať v rámci 
každej časti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) podpora inkluzívnych, inovačných a
bezpečných európskych spoločenstiev v 
kontexte bezprecedentných transformácií a 
rastúcej vzájomnej globálnej závislosti.

f) podpora inkluzívnych a inovatívnych
spoločností v kontexte bezprecedentných 
transformácií a rastúcej vzájomnej 
globálnej závislosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) podpora bezpečných európskych 
spoločností v kontexte nevídaných 
premien a čoraz väčšej vzájomnej 
celosvetovej závislosti a hrozieb a súčasné 
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posilňovanie európskej kultúry slobody 
a spravodlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vedecká rada sa skladá z vedcov, 
inžinierov a akademických pracovníkov 
s tou najlepšou povesťou 
a zodpovedajúcimi odbornými znalosťami
zaisťujúcimi rozmanitosť výskumných
oblastí, pričom členovia vedeckej rady 
konajú ad personam a nezávisle od cudzích 
záujmov.

Vedecká rada sa skladá z vedcov, 
inžinierov a akademických pracovníkov 
s tou najlepšou povesťou 
a zodpovedajúcimi odbornými znalosťami, 
v závislosti od rodovej a zemepisnej 
rovnováhy, pôsobiacich v rozmanitých
výskumných oblastiach, pričom členovia 
vedeckej rady konajú ad personam a 
nezávisle od cudzích záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 1 – odsek 1.1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Určovanie priorít bude takisto vychádzať 
zo širokého spektra vstupov a odporúčaní.
Podľa okolností bude zahŕňať skupiny 
nezávislých odborníkov vytvorené 
konkrétne na účel poradenstva pri 
vykonávaní iniciatívy 2020 alebo 
poradenstva týkajúceho sa ktoréhokoľvek z 
konkrétnych cieľov iniciatívy. Tieto 
skupiny odborníkov musia preukázať 
primeranú úroveň odbornosti a znalostí 
v predmetných oblastiach a široké 
profesionálne zázemie, vrátane zapojenia 
priemyslu a občianskej spoločnosti.

Určovanie priorít bude takisto vychádzať 
zo širokého spektra vstupov a odporúčaní.
Podľa okolností bude zahŕňať skupiny 
nezávislých odborníkov vytvorené 
konkrétne na účel poradenstva pri 
vykonávaní iniciatívy 2020 alebo 
poradenstva týkajúceho sa ktoréhokoľvek z 
konkrétnych cieľov iniciatívy. Tieto 
skupiny odborníkov musia preukázať 
primeranú úroveň odbornosti a znalostí 
v predmetných oblastiach a široké 
profesionálne zázemie vrátane zapojenia 
priemyslu a občianskej spoločnosti a mali 
by tiež prihliadať na vyvážené zastúpenie 
zo zemepisného a rodového hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – oddiel 1 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budú podporovaní nezávislí výskumníci 
rôzneho veku (vrátane začínajúcich, ktorí 
prechádzajú zmenami a stávajú sa 
samostatnými vedúcimi výskumnými 
pracovníkmi) z každej krajiny sveta, aby 
mohli svoju výskumnú činnosť vykonávať 
v Európe.

Budú podporovaní nezávislí výskumníci 
rôzneho veku (vrátane začínajúcich, ktorí 
prechádzajú zmenami a stávajú sa 
samostatnými vedúcimi výskumnými 
pracovníkmi, a výskumných pracovníkov 
vo fáze konsolidácie vlastnej výskumnej 
kariéry – konsolidátorov) z každej krajiny 
sveta, aby mohli svoju výskumnú činnosť 
vykonávať v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – oddiel 1 – bod 3 – bod 3.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené ciele sa dosiahnu 
spolufinancovaním nových alebo 
existujúcich regionálnych, vnútroštátnych, 
súkromných a medzinárodných programov 
s cieľom otvoriť a zabezpečiť 
medzinárodné, medzisektorové a 
medziodborové výskumné školenia, ako aj 
cezhraničnú a medzisektorovú mobilitu 
výskumníkov a pracovníkov v oblasti 
inovácií na všetkých pracovných pozíciách.

Uvedené ciele sa dosiahnu 
spolufinancovaním nových alebo 
existujúcich regionálnych, vnútroštátnych, 
súkromných a medzinárodných programov 
s cieľom otvoriť a zabezpečiť 
medzinárodné, medzisektorové a 
medziodborové výskumné školenia, ako aj 
cezhraničnú a medzisektorovú mobilitu 
výskumníkov a pracovníkov v oblasti 
inovácií všetkých národností a na všetkých 
pracovných pozíciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – oddiel 1 – bod 3 – bod 3.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme účinného zvládnutia problému 
bude nevyhnutné monitorovať pokrok. V 
rámci programu sa bude podporovať 
vypracovanie ukazovateľov a analýza 
údajov súvisiacich s mobilitou 

V záujme účinného zvládnutia problému 
bude nevyhnutné ďalej rozvíjať sieť 
Euraxess, ako aj monitorovať pokrok. V 
rámci programu sa bude podporovať 
vypracovanie ukazovateľov a analýza 
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výskumných pracovníkov, ich zručnosťami 
a pracovným postupom, aby bolo možné 
určiť nedostatky v akciách Marie Curie a 
zvýšiť účinok týchto akcií. Tieto činnosti 
sa budú implementovať zároveň s úsilím 
nájsť synergie a v úzkej spolupráci s 
činnosťami politickej podpory 
výskumníkov, ich zamestnávateľov a 
financovateľov, ktoré sa vykonávajú v 
rámci cieľa „Inkluzívne, inovačné a 
bezpečné spoločnosti“. Budú financované 
špecifické akcie s cieľom podporiť 
iniciatívy na zvýšenie informovanosti 
o význame výskumnej kariéry a na šírenie 
výsledkov výskumu a inovácií 
vyplývajúcich z činností podporených v 
rámci akcií „Marie Curie“.

údajov súvisiacich s mobilitou 
výskumných pracovníkov, ich zručnosťami 
a pracovným postupom, aby bolo možné 
určiť nedostatky v akciách Marie Curie a 
zvýšiť účinok týchto akcií. Tieto činnosti 
sa budú implementovať zároveň s úsilím 
nájsť súčinnosť a v úzkej spolupráci s 
činnosťami politickej podpory 
výskumníkov, ich zamestnávateľov a 
financovateľov, ktoré sa vykonávajú v 
rámci cieľa „Inkluzívne, inovatívne a 
bezpečné spoločnosti“. Budú financované 
špecifické akcie s cieľom podporiť 
iniciatívy na zvýšenie informovanosti 
o význame výskumnej kariéry a na šírenie 
výsledkov výskumu a inovácií 
vyplývajúcich z činností podporených v 
rámci akcií „Marie Curie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 4 – bod 4.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sú potrebné činnosti zamerané na podporu 
analýzy a vývoja politík vrátane sociálno-
hospodárskych aspektov dopravy s cieľom 
podporiť inovácie a riešiť úlohy v oblasti 
dopravy. Tieto činnosti sa zamerajú na 
vývoj a vykonávanie európskych politík v 
oblasti výskumu a inovácií so zameraním 
na dopravu, prognostické štúdie a 
predvídanie technológií a posilnenie 
európskeho výskumného priestoru.

Sú potrebné činnosti zamerané na podporu 
analýzy a vývoja politík vrátane
spoločensko-hospodárskych a zemepisných
aspektov dopravy s cieľom podporiť 
inovácie a riešiť úlohy v oblasti dopravy.
Tieto činnosti sa zamerajú na vývoj a 
vykonávanie európskych politík v oblasti 
výskumu a inovácií so zameraním na 
dopravu, prognostické štúdie a predvídanie 
technológií a posilnenie európskeho 
výskumného priestoru.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha I– časť III – bod 6– nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Inkluzívne, inovačné a bezpečné
spoločnosti

6. Európa v meniacom sa svete –
inkluzívne a inovatívne spoločnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Diverzifikovaný historický, politický,
sociálny a kultúrny systém Európy je čoraz 
viac konfrontovaný s vplyvom 
celosvetových zmien. Ak chce Európa 
ďalej rozvíjať svoje vonkajšie činnosti v 
okolitých a ďalších krajinách a svoju úlohu 
globálneho aktéra, musí zlepšiť svoje 
kapacity v oblasti definovania, 
prioritizovania, vysvetľovania, 
posudzovania a podpory svojich 
politických cieľov vo vzťahu k iným 
regiónom a spoločnostiam sveta, aby sa 
posilnila vzájomná spolupráca, zabránilo 
konfliktom alebo aby sa konflikty riešili. V 
tejto súvislosti zároveň musí zlepšiť svoje
kapacity v oblasti predvídania vývoja a 
vplyvu globalizácie a svojej reakcie. Pri 
tom sa vyžaduje lepšie pochopenie histórie, 
kultúr a politicko-hospodárskych systémov 
iných regiónov sveta, ako aj úlohy a 
vplyvu nadnárodných aktérov. Európa 
zároveň nakoniec musí účinne prispieť ku 
globálnemu riadeniu v kľúčových 
oblastiach, akými sú obchod, rozvoj, práca, 
hospodárska spolupráca, ľudské práva,
obrana a bezpečnosť. S tým prichádza 
potenciál budovania nových kapacít, či už 
v zmysle nástrojov, systémov a 
prostriedkov analýzy, alebo diplomacie na 
formálnom aj neformálnom 
medzinárodnom poli s vládnymi aj 

Diverzifikovaný historický, politický, 
sociálny a kultúrny systém Európy je čoraz 
viac konfrontovaný s vplyvom 
celosvetových zmien. Ak chce Európa 
ďalej rozvíjať svoje vonkajšie činnosti v 
okolitých a ďalších krajinách a svoju úlohu 
globálneho aktéra, musí zlepšiť svoje 
kapacity a znalostnú základňu v oblasti 
definovania, uprednostnenia, 
vysvetľovania, posudzovania a podpory 
svojich politických cieľov vo vzťahu k 
iným regiónom a spoločnostiam sveta, aby 
sa posilnila vzájomná spolupráca, zabránilo 
konfliktom alebo aby sa konflikty riešili. V 
tejto súvislosti zároveň musí zlepšiť svoju 
znalostnú základňu v súvislosti 
s konfliktami, transformáciu konfliktov 
a spoluprácu a kapacity v oblasti 
predvídania vývoja a vplyvu globalizácie a 
svojej reakcie. Pri tom sa vyžaduje lepšie 
pochopenie histórie, kultúr a politicko-
hospodárskych systémov iných regiónov 
sveta, ako aj úlohy a vplyvu nadnárodných 
aktérov. Európa zároveň nakoniec musí 
účinne prispieť ku globálnemu riadeniu v 
kľúčových oblastiach, akými sú obchod, 
rozvoj, práca, hospodárska spolupráca, 
ľudské práva, predchádzanie konfliktom, 
budovanie mieru a bezpečnosť. S tým 
prichádza potenciál budovania nových 
kapacít, či už v zmysle nástrojov, systémov 
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mimovládnymi aktérmi. a prostriedkov analýzy, alebo diplomacie 
na formálnom aj neformálnom 
medzinárodnom poli s vládnymi aj 
mimovládnymi aktérmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Prepojenie nových inštitúcií, centier 
excelentnosti a inovačných regiónov v 
oblasti konkurencieschopnosti v menej 
rozvinutých členských štátoch s 
medzinárodnými partnermi s vedúcim 
postavením v iných častiach Európy To 
bude vyžadovať vytváranie tímov 
najkvalitnejších výskumných inštitúcií a 
menej rozvinutých regiónov, výmenu 
zamestnancov, odborné poradenstvo a 
pomoc, ako aj vývoj spoločných stratégií 
na zriadenie centier excelentnosti, ktoré sa 
môžu podporiť z fondov kohéznej politiky 
v menej rozvinutých regiónoch. Zváži sa 
vytváranie prepojení s inovačnými
zoskupeniami a uznanie excelentnosti v 
menej rozvinutých regiónoch vrátane 
vzájomných preskúmaní a udeľovaní 
označení excelentnosti inštitúciám, ktoré 
spĺňajú medzinárodné normy.

– Prepojenie nových inštitúcií, centier 
excelentnosti a inovatívnych regiónov v 
oblasti konkurencieschopnosti v menej 
rozvinutých a menej skúsených členských 
štátoch s medzinárodnými partnermi s 
vedúcim postavením v iných častiach 
Európy To bude vyžadovať vytváranie 
tímov najkvalitnejších výskumných 
inštitúcií a menej rozvinutých regiónov, 
výmenu zamestnancov, odborné 
poradenstvo a pomoc, ako aj vývoj 
spoločných stratégií na zriadenie centier 
excelentnosti, ktoré sa môžu podporiť z 
fondov kohéznej politiky v menej 
rozvinutých regiónoch. Zváži sa vytváranie 
prepojení s inovatívnymi zoskupeniami a
uznanie excelentnosti v menej rozvinutých 
regiónoch vrátane vzájomných preskúmaní 
a udeľovaní označení excelentnosti 
inštitúciám, ktoré spĺňajú medzinárodné 
normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Podpora účasti ďalších partnerov z 
krajín, ktoré ešte nie sú súčasťou 
aktuálneho konzorcia, v prebiehajúcich 
projektoch s cieľom zvýšiť úroveň 
kvalifikácie, rozšíriť oblasti vývoja a 
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urýchliť ho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6– bod 6.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3. Bezpečná spoločnosť vypúšťa sa
Európska únia, jej občania a 
medzinárodní partneri musia čeliť v 
dôsledku prírodných katastrof alebo 
činností človeka rôznym bezpečnostným 
hrozbám, napríklad trestným činom, 
terorizmu a všeobecnému ohrozeniu. 
Tieto hrozby sa môžu šíriť aj za hranice a 
zamerať sa na fyzické ciele alebo 
počítačový priestor. Útoky proti 
internetovým stránkam verejných orgánov 
a súkromných subjektov nielen oslabujú 
dôveru občanov, ale môžu aj závažne 
ovplyvniť také dôležité sektory, ako sú 
energetika, doprava, zdravotníctvo, 
finančníctvo alebo telekomunikácie. Na 
predvídanie týchto hrozieb a ich prevenciu 
je potrebné vypracovať a využívať 
inovačné technológie, riešenia,
prognostické nástroje a poznatky, 
stimulovať spoluprácu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi, 
nachádzať riešenia v oblasti civilnej 
bezpečnosti, zlepšovať 
konkurencieschopnosť európskej 
bezpečnosti, IKT a odvetvia služieb, 
predchádzať pirátstvu a porušovaniam 
ľudských práv na internete a bojovať 
proti nim.
Koordinácia a zlepšenie v oblasti výskumu 
bezpečnosti preto bude najdôležitejším 
prvkom, pomocou ktorého sa zmapuje 
súčasné výskumné úsilie vrátane prognóz 
a zlepšia príslušné právne podmienky a 
postupy koordinácie vrátane činností pred 
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prijatím noriem.
Pri činnostiach sa bude dodržiavať 
prístup orientovaný na ciele. Činnosti 
budú obsahovať príslušné spoločenské 
rozmery. Podporia politiky Únie v oblasti 
vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, 
obranné politiky a príslušné nové 
ustanovenia Lisabonskej zmluvy a 
zabezpečia počítačovú bezpečnosť, dôveru 
a ochranu súkromia na digitálnom 
jednotnom trhu. Budú sa presadzovať 
tieto konkrétne ciele: 
6.3.1. Boj proti trestnej činnosti a 
terorizmu
Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to sú 
nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej trestnej činnosti 
a počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Nové 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb.
6.3.2. Posilnenie bezpečnosti 
prostredníctvom riadenia hraníc 
Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a 
dohľadu pri využívaní plného potenciálu 
systému EUROSUR sa vyžadujú aj 
technológie a schopnosti. Tie sa pripravia 
a odskúšajú vzhľadom na efektívnosť, 
súlad s právnymi a etickými zásadami, 
proporcionalitu, sociálnu prijateľnosť a 
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dodržiavanie základných práv. Výskum 
podporí aj zlepšenie integrovaného 
riadenia európskych hraníc vrátane 
zlepšenia spolupráce s kandidátskymi, 
potenciálne kandidátskymi krajinami a 
krajinami, na ktoré sa uplatňuje európska 
susedská politika.
6.3.3. Zabezpečenie počítačovej 
bezpečnosti
Počítačová bezpečnosť je predpokladom
využívania príležitostí na internete 
ľuďmi, podnikmi a verejnými službami. 
Vyžaduje zabezpečenie bezpečnosti 
systémov, sietí, prístupových zariadení, 
softvérov a služieb vrátane služby cloud 
computing a zohľadňuje interoperabilitu 
viacerých technológií. Výskum môže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť 
sa neustále vyvíja, využívanie a 
zneužívanie internetu sa neustále mení, 
objavujú sa nové spôsoby sociálnej 
interakcie, nové mobilné a lokalizačné 
služby a internet vecí. Na to je potrebný 
nový druh výskumu, ktorý podnecujú 
nové aplikácie, využívanie a spoločenské 
trendy. Zrealizujú sa rýchle výskumné 
iniciatívy vrátane proaktívneho výskumu 
a vývoja, ktorým sa má rýchlo reagovať 
na nový moderný vývoj v oblasti dôvery a 
bezpečnosti.
6.3.4. Zvýšenie odolnosti Európy voči 
krízam a katastrofám 
Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilná ochrana a 
hasenie požiarov, humanitárna pomoc, 
civilná obrana, predchádzanie konfliktom, 
vypracovanie záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií a 
pokrízová stabilizácia), ako aj 
presadzovania práva. Výskum sa bude 
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týkať celého reťazca krízového riadenia a 
spoločenskej odolnosti a podporí 
zavedenie európskej kapacity na núdzové 
reakcie. 
Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb 
vrátane takých aspektov ako 
komunikácia, distribuované architektúry 
a ľudské faktory. Na to je takisto potrebné 
aj integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od 
civilnej ochrany po humanitárnu pomoc, 
riadenie hraníc alebo udržanie mieru. 
V tejto súvislosti bude dôležitý 
technologický vývoj v citlivej oblasti 
dvojitého využívania technológií na 
zabezpečenie interoperability medzi 
civilnou ochranou a vojenskými silami a 
medzi silami civilnej ochrany na celom 
svete, ako aj spoľahlivosť, organizačné, 
právne a etické aspekty, obchodné otázky, 
ochrana dôvernosti a integrity informácií, 
ako aj vysledovateľnosť všetkých 
transakcií a spracovania.
6.3.5. Zaručenie súkromia a slobody na 
internete a posilnenie spoločenského 
rozmeru bezpečnosti
Na zabezpečenie ochrany ľudského práva 
na súkromie v digitálnej spoločnosti bude 
potrebný vývoj rámcov a technológií 
navrhnutých na ochranu súkromia už od 
fázy koncepcie produktov a služieb. 
Vyvinú sa technológie umožňujúce 
používateľom kontrolovať svoje osobné 
údaje a ich využívanie tretími stranami, 
ako aj nástroje na zisťovanie a blokovanie 
nelegálneho obsahu a únikov údajov a na 
ochranu ľudských práv na internete, aby 
sa zabránilo obmedzovaniu správania 
ľudí alebo skupín osôb na základe 
nezákonného vyhľadávania alebo 
profilovania.
Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 
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Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-hospodárskych, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv. 
6.3.6. Implementačné priority
Zatiaľ čo výskum sa bude orientovať na 
civilnú bezpečnosť, s cieľom posilniť 
spoluprácu s Európskou obrannou 
agentúrou (EDA), a to najmä 
prostredníctvom už zavedeného 
európskeho rámca pre spoluprácu, sa 
bude aktívne presadzovať koordinácia 
činností s agentúrou EDA, pričom sa 
uznáva, že existujú oblasti dvojitého 
využívania technológie civilných aj 
vojenských aplikácií. Ďalej sa posilnia aj 
koordinačné mechanizmy s príslušnými 
agentúrami Únie, ako napríklad 
FRONTEX, EMSA a Europol, s cieľom 
zlepšiť koordináciu programov a politík 
Únie v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti, ako aj ďalších iniciatív Únie.
Vzhľadom na osobitnú povahu 
bezpečnosti sa zavedú konkrétne 
opatrenia v oblasti prípravy programov a 
riadenia vrátane opatrení s výborom 
uvedených v článku 9 tohto rozhodnutia. 
Dôverné alebo inak citlivé informácie 
týkajúce sa bezpečnosti sa budú chrániť a 
v pracovných programoch môžu byť 
stanovené konkrétne požiadavky a kritériá 
pre medzinárodnú spoluprácu. To sa bude 
odzrkadľovať aj pri návrhoch programov 
a ustanovení v oblasti riadenia pre 
bezpečné spoločnosti (vrátane aspektov 
komitológie).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Bezpečné spoločnosti – ochrana 
slobody a bezpečnosti Európy a jej 
občanov
Európska únia, jej občania a 
medzinárodní partneri musia čeliť 
rôznym bezpečnostným hrozbám, 
napríklad trestným činom, terorizmu a 
všeobecnému ohrozeniu v dôsledku 
prírodných katastrof alebo katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou. Tieto 
hrozby sa môžu šíriť aj za hranice a 
zamerať sa na fyzické ciele alebo 
počítačový priestor. Útoky proti 
internetovým stránkam verejných orgánov 
a súkromných subjektov nielen oslabujú 
dôveru občanov, ale môžu závažne 
ovplyvniť také dôležité odvetvia, ako sú 
energetika, doprava, zdravotníctvo, 
financie alebo telekomunikácie.
Na predvídanie týchto hrozieb a ich 
prevenciu a riadenie je potrebné 
vypracovať a využívať inovatívne 
technológie, riešenia, prognostické 
nástroje a poznatky, stimulovať 
spoluprácu medzi poskytovateľmi a 
používateľmi, nachádzať riešenia v 
oblasti civilnej bezpečnosti, zlepšovať 
konkurencieschopnosť európskeho 
bezpečnostného priemyslu a odvetvia 
služieb, predchádzať pirátstvu a 
porušovaniam ľudských práv a bojovať 
proti nim.
Koordinácia a zlepšenie v oblasti výskumu 
bezpečnosti preto bude najdôležitejším 
prvkom, pomocou ktorého sa zmapuje 
súčasné výskumné úsilie vrátane prognóz 
a zlepšia sa príslušné právne podmienky a 
postupy koordinácie vrátane činností 
týkajúcich sa normalizácie.
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Pri činnostiach sa bude dodržiavať 
prístup orientovaný na ciele. Činnosti 
budú obsahovať príslušné spoločenské 
rozmery. Budú podporovať politiky Únie v 
oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, 
obranné politiky a príslušné nové 
ustanovenia Lisabonskej zmluvy a 
zabezpečovať počítačovú bezpečnosť, 
dôveru a ochranu súkromia. Budú sa 
presadzovať tieto konkrétne ciele:
6a.1. Zvýšenie bezpečnosti a ochrany 
občanov – boj proti trestnej činnosti 
a terorizmu
Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to sú 
nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej kriminalite a 
počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Ďalšími 
témami zameranými na zlepšenie ochrany 
občanov sa posilní rozvoj bezpečných 
občianskych spoločností.
6a.2. Ochrana a zlepšovanie odolnosti 
kľúčových infraštruktúr
zdravotníctva, potravinárstva, 
vodohospodárstva, energetiky, logistiky, 
dodávateľského reťazca a životného 
prostredia). To si bude vyžadovať 
analyzovanie a zabezpečenie kľúčových 
súkromných a verejných sieťových 
infraštruktúr a služieb proti všetkým 
druhom hrozieb.
6a.3. Posilnenie bezpečnosti 
prostredníctvom riadenia hraníc –
námorná bezpečnosť
Technológie a schopnosti sa budú 
vyžadovať aj na posilnenie systémov, 
vybavenia, nástrojov, procesov a metód 
rýchlej identifikácie s cieľom zlepšiť 
ochranu hraníc vrátane aspektov kontroly 
a dohľadu, a to pri využívaní plného 
potenciálu systému EUROSUR. Tie sa 
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pripravia a odskúšajú vzhľadom na 
efektívnosť, súlad s právnymi a etickými 
zásadami, proporcionalitu, sociálnu 
prijateľnosť a dodržiavanie základných 
práv. Výskum podporí aj zlepšenie 
integrovaného riadenia európskych 
hraníc vrátane zlepšenia spolupráce s 
kandidátskymi, potenciálne 
kandidátskymi krajinami a krajinami, na 
ktoré sa uplatňuje európska susedská 
politika.
Bude sa riešiť celá škála aspektov 
námornej bezpečnosti. To zahŕňa aspekty 
riadenia modrej hranice, ako aj ochrany 
a kontroly vodnej dopravy.
6a.4. Zabezpečenie a zlepšovanie 
počítačovej bezpečnosti
Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
využívania príležitostí na internete 
ľuďmi, podnikmi a verejnými službami. 
Vyžaduje zabezpečenie bezpečnosti 
systémov, sietí, prístupových zariadení, 
softvérov a služieb vrátane služby cloud 
computing a zohľadňuje interoperabilitu 
viacerých technológií. Výskum pomôže pri 
predchádzaní kybernetickým útokom a 
ich odhaľovaní a riadení v reálnom čase 
vo viacerých oblastiach a jurisdikciách, v 
boji proti zneužívaniu počítačových 
technológií, pri predchádzaní 
porušovaniu súkromia a pri ochrane 
dôležitých infraštruktúr IKT.
6a.5. Zvýšenie odolnosti Európy voči 
krízam a katastrofám
Tento cieľ si vyžaduje vývoj 
špecializovaných technológií a rozvoj 
schopností na podporu rôznych druhov 
činností v rámci riadenia mimoriadnych 
situácií (napríklad civilná ochrana, boj 
proti požiarom a znečisťovaniu morí, 
humanitárna pomoc, civilná obrana, 
predchádzanie konfliktom, rozvoj 
zdravotníckych informačných 
infraštruktúr, záchranné činnosti a 
stabilizácia po kríze), ako aj 
presadzovania práva. Výskum sa bude 
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týkať celého reťazca krízového riadenia a 
spoločenskej odolnosti a podporí 
zavedenie európskej kapacity na núdzové 
reakcie.
Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb 
vrátane takých aspektov ako 
komunikácia, distribuované architektúry 
a ľudské faktory. Na to je takisto potrebné 
aj integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od 
civilnej ochrany po humanitárnu pomoc, 
riadenie hraníc alebo udržanie mieru. 
V tejto súvislosti bude dôležitý 
technologický vývoj v citlivej oblasti 
dvojitého využívania technológií na 
zabezpečenie interoperability medzi 
civilnou ochranou a vojenskými silami a 
medzi silami civilnej ochrany na celom 
svete, ako aj spoľahlivosť, organizačné, 
právne a etické aspekty, obchodné otázky, 
ochrana dôvernosti a integrity informácií, 
ako aj vysledovateľnosť všetkých 
transakcií a spracovania.
6a.6. Posilnenie spoločenského rozmeru 
bezpečnosti a zabezpečenie súkromia 
a slobody na internete
Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť prijateľné pre 
spoločnosť, musia byť v súlade s právom 
Únie a medzinárodným právom a musia 
byť účinné a proporčné pri identifikácii a 
riešení bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-hospodárskych, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií, 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv.
Na zabezpečenie ochrany ľudského práva 
na súkromie v digitálnej spoločnosti bude 
potrebný vývoj rámcov a technológií 
navrhnutých na ochranu súkromia už od 
fázy koncepcie produktov a služieb. 
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Vyvinú sa technológie umožňujúce 
používateľom kontrolovať ich osobné 
údaje a ich využívanie tretími stranami, 
ako aj nástroje na zisťovanie a blokovanie 
nelegálneho obsahu a únikov údajov a na 
ochranu ľudských práv na internete, aby 
sa zabránilo obmedzovaniu správania 
ľudí alebo skupín osôb na základe 
nezákonného vyhľadávania alebo 
profilovania.
6a.7. Posilnenie schopnosti vykonávať 
misie a operácie v rámci spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky
Keďže hranica medzi vonkajšou a 
vnútornou bezpečnosťou je čoraz 
nejasnejšia, konflikty mimo Európy a ich 
dôsledky môžu mať rýchly a priamy vplyv 
na bezpečnosť Európy. Okrem toho si 
rozhranie medzi civilnými a obranne 
orientovanými činnosťami a politikami 
vyžaduje osobitnú pozornosť, pretože sa 
tu naskytá veľká príležitosť na využitie 
súčinnosti medzi civilnou ochranou, 
posúdením situácie, predchádzaním 
konfliktom a ich zvládaním, udržiavaním 
mieru a stabilizačnými opatreniami po 
kríze. Podporia sa investície do rozvoja 
schopností krízového riadenia v prípade 
potvrdenia komplementárnosti, aby sa 
rýchlo odstránili medzery v schopnostiach 
a súčasne aby sa zabránilo nepotrebnej 
duplicite, vytvárala sa súčinnosť a 
podporovala sa normalizácia.
6a.8. Implementačné priority

Zatiaľ čo výskum sa bude orientovať na 
civilnú bezpečnosť, s cieľom posilniť 
spoluprácu s Európskou obrannou 
agentúrou (EDA), a to najmä 
prostredníctvom už zavedeného 
európskeho rámca pre spoluprácu, sa 
bude aktívne presadzovať koordinácia 
činností s agentúrou EDA, pričom sa 
uznáva, že existujú oblasti technológie 
dvojakého použitia, dôležité pre civilné aj 
vojenské použitie. Ďalej sa posilnia aj 
koordinačné mechanizmy s príslušnými 
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agentúrami Únie ako FRONTEX, EMSA 
a Europol s cieľom zlepšiť koordináciu 
programov a politík Únie v oblasti 
vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, ako aj 
ďalších iniciatív Únie.
Vzhľadom na špecifickú povahu 
bezpečnosti sa zavedú osobitné opatrenia 
v oblasti prípravy programov a správy 
vrátane opatrení s výborom uvedeným v 
článku 9 tohto rozhodnutia. Dôverné 
alebo inak citlivé informácie týkajúce sa 
bezpečnosti sa budú chrániť a v 
pracovných programoch môžu byť 
stanovené konkrétne požiadavky a kritériá 
pre medzinárodnú spoluprácu. To sa bude 
odzrkadľovať aj pri návrhoch programov 
a ustanovení v oblasti riadenia pre 
bezpečné spoločnosti (vrátane aspektov 
komitológie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – časť 3 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1d (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– podiel závislých alkoholikov v Európe/za 
zúčastnený štát,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – časť 3 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1e (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– podiel chudoby v Európe/za zúčastnený 
štát,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – časť 3 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1f (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– podiel nezamestnanosti v Európe/za 
zúčastnený štát,
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