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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Důležitým aspektem Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–
2020) je výzkum související s bezpečností. V návrhu Komise je tento výzkum součástí výzvy 
„inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění“ v rámci priority „společenské 
výzvy“. 

Bezpečné společnosti by měly být schopny ochránit svobodu a bezpečnost Evropy a jejích 
občanů. Výzkum a inovace mohou sehrát jednoznačnou vedoucí a podpůrnou úlohu, jelikož 
umožňují použití síly, třebaže samy o sobě bezpečnost zaručit nedokážou. Činnosti v rámci 
výzkumu a inovací by se měly zaměřit na prevenci, odrazování, přípravu a ochranu před 
bezpečnostními hrozbami. Navíc bezpečnost představuje zásadní výzvy, které nelze přenechat 
nezávislému odvětvovému řešení, naopak si žádají ambicióznější, koordinované a celostní 
přístupy. Výzkum a inovace mají pro oblast bezpečnosti a obrany zásadní význam jakožto 
základ pro konkurenceschopnost a odolnost evropského obranného průmyslu. Mají také velký 
význam pro dosažení cílů strategie Evropa 2020.

V tomto ohledu považuje navrhovatel za obzvláště problematický čl. 16 odst. 2, který uvádí, 
že „výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont 2020 se zaměří 
výhradně na civilní využití“. Tato formulace by z programu vyloučila jakoukoli formu 
výzkumu pro účely obrany. Navrhovatel je toho názoru, že výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu Horizont 2020 by se neměly zaměřovat výhradně na civilní 
využití vzhledem k významu rostoucího počtu technologií dvojího užití a zvyšující se 
součinnosti a vzájemného doplňování mezi evropskými výzkumnými programy v oblasti 
obrany a civilní bezpečnosti. Navrhovatel proto žádá o změnu čl. 16 odst. 2 tak, aby bylo 
v kontextu dvojího užití možné využití pro účely obrany. 

Program Horizont 2020 by měl podporovat výzkum a inovace týkající se společné 
bezpečnostní a obranné politiky, jak uvádí čl. 42 odst. 2 a článek 45 Smlouvy o Evropské 
unii. Za tímto účelem by měl program v rámci výzkumu a inovací pro dvojí užití umožňovat 
i řešení požadavků souvisejících s obranou. Cílem těchto činností by mělo být vyvíjení 
schopností potřebných pro udržování míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní 
bezpečnosti, ale také pro řešení krizí. V souvislosti s tím by měla být uznána zásadní role 
Evropské obranné agentury, neboť ta je hlavním partnerem Evropské komise při zjišťování 
potřeb v oblasti schopností, vytváření synergií, prevenci překrývání činností a podpoře 
standardizace. Na základě úkolů uložených Radou v jejích posledních závěrech by tedy 
Evropská obranná agentura a Komise mohly být vyzvány, aby do konce roku předložily 
konkrétní návrhy v této oblasti, včetně návrhů týkajících se výzkumu a technologií. 

Závěrem by navrhovatel rád zdůraznil význam struktury a provádění programu Horizont 
2020. Co se týče priority „společenské výzvy“, zdá se, že vybraná témata a seřazení 
odpovídají současným celosvětovým problémům, ale vznikají pochybnosti o navrhované 
kombinaci témat v rámci výzvy „inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění“. 
Navrhovatel je toho názoru, že pro bezpečnost a obranu by bylo lepší, kdyby byl výzkum 
v oblasti bezpečnosti i nadále samostatnou složkou v rámci Horizontu 2020. Téma bezpečnost 
by se navíc mělo rozšířit tak, aby odráželo nutnost přenosu inovací a technologií mezi 
civilním a obranným průmyslem. V této souvislosti se obrana definuje jako druh prevence, 
takže společnosti budou připravené předcházet jakýmkoliv krizím a bránit se před nimi. 
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Smlouvy o Evropské unii v každém případě umožňují výzkum v oblasti bezpečnosti a obrany. 
Jeho uskutečnění pak závisí na politické vůli.

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 nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V několika usneseních Parlament 
připomněl význam výzkumu a inovací v 
oblasti bezpečnosti a obrany jako základu 
pro konkurenceschopnost a odolnost 
evropského obranného průmyslu a rovněž 
jeho význam pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti udržitelného růstu.
V této souvislosti poukázal na vzájemné 
doplňování a součinnost programů 
v oblasti civilního a obranného výzkumu i 
na osamostatněné projekty v této oblasti, 
podtrhl zásadní roli Evropské obranné 
agentury v koordinaci a plánování 
společných činností ve výzkumu v oblasti 
obrany a zdůraznil přínosy výzkumné 
spolupráce pro lepší interoperabilitu.
Navíc vybídl Komisi, Evropskou obrannou 
agenturu a Evropskou kosmickou 
agenturu, aby v koordinaci pokračovaly v
rámci evropské rámcové spolupráce.
Zejména zdůraznil, že jakákoliv výzkumná 
činnost v oblasti obrany financovaná 
z prostředků Unie by se měla soustředit na 
rozvoj schopností pro řešení krizí 
v Evropské unii a zaměřit se na výzkum 
související s aplikacemi dvojího užití 
vzhledem k tomu, že vojenský personál i 
civilní zaměstnanci jsou vystaveni 
podobným hrozbám a potřebují tedy 
podobné schopnosti. Parlament také 
poukázal na ustanovení článku 185 
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SFEU, které Evropské unii umožňuje 
přispívat ke stávajícím programům 
výzkumu a vývoje prováděným skupinou 
členských států, jež by bylo možno využít 
k urychlení rozvoje schopností potřebných 
pro mise a operace vedené v rámci 
společné bezpečnostní a obranné politiky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Rada Evropské unie ve svých 
závěrech o sdružování a sdílení 
vojenských schopností schválených na 
zasedání ve dnech 22. a 23. března 2012 
uznala širší dopady obrany na 
technologie, inovace a růst a s obavami 
vzala na vědomí všeobecné snížení 
investic do výzkumu a technologií 
v oblasti obrany a jeho dopady na možnost 
Evropy rozvíjet své budoucí obranné 
schopnosti. Znovu zopakovala, že je 
odhodlána v oblasti výzkumu a 
technologií spolupracovat. Rada vyzvala 
agenturu Evropskou obrannou agenturu 
a Komisi, aby usilovaly o součinnost s 
evropskými politikami, zejména v oblasti 
výzkumu a technologií, mimo jiné i v 
souvislosti s novým evropským rámcovým 
programem pro výzkum a technologie 
(Horizont 2020). Podle jejího názoru by to 
přispělo k posílení evropské technologické 
a průmyslové základny obrany. Ve svém 
prohlášení o posílení schopností ze dne 
11. prosince 2008 také Rada Evropské 
unie zdůraznila, že výzkum a technologie 
jsou nezbytné pro získání potřebných 
schopností a také pro budoucnost 
evropského obranného průmyslu a jeho 
celosvětovou konkurenceschopnost. 
Vyjádřila také přání i nadále zajišťovat 
součinnost mezi činnostmi v rámci 
programu výzkumu a vývoje a oblastí 
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obrany, což by odráželo dvojakost 
civilních a obranných technologií.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace v Evropské unii (dále 
jen „program Horizont 2020“) – je 
zaměřen na tři priority, totiž na tvorbu 
vynikající vědy s cílem posílit excelenci 
Unie ve vědě na světové úrovni, na 
podporu vedoucího postavení v průmyslu 
ve prospěch podniků, včetně malých a 
středních podniků (dále jen „MSP“), a 
inovací a na řešení společenských výzev 
tak, aby se přímo reagovalo na výzvy 
uvedené ve strategii Evropa 2020, a to 
podporou celého spektra činností od 
výzkumu až po trh. Program Horizont 2020 
by měl podporovat všechny fáze 
v inovačním řetězci, zejména činnosti 
v rozvinuté fázi připravenosti 
k obchodnímu využití, včetně inovačních 
finančních nástrojů, jakož i 
netechnologických a sociálních inovací a 
klade si za cíl uspokojit výzkumné potřeby 
široké škály politik Unie tím, že klade 
důraz na co nejširší využívání a šíření 
znalostí získaných na základě 
podporovaných činností až po jejich 
obchodní využití. Priority programu 
Horizont 2020 by měly být podporovány 
také prostřednictvím programu pro výzkum 
a odbornou přípravu v oblasti jaderné 
energie podle Smlouvy o Euratomu.

(11) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace v Evropské unii (dále 
jen „program Horizont 2020“) – je 
zaměřen na tři priority, totiž na tvorbu 
vynikající vědy s cílem posílit excelenci 
Unie ve vědě na světové úrovni, na 
podporu vedoucího postavení v průmyslu 
ve prospěch podniků, včetně malých a 
středních podniků (dále jen „MSP“), a 
inovací a na řešení společenských výzev 
tak, aby se přímo reagovalo na výzvy 
uvedené ve strategii Evropa 2020, a to 
podporou celého spektra činností od 
výzkumu až po trh. Program Horizont 2020 
by měl podporovat všechny fáze 
v inovačním řetězci, zejména činnosti 
v rozvinuté fázi připravenosti 
k obchodnímu využití, včetně inovačních 
finančních nástrojů, jakož i 
netechnologických a sociálních inovací a 
klade si za cíl uspokojit výzkumné potřeby 
široké škály politik Unie tím, že klade 
důraz na co nejširší využívání a šíření 
znalostí získaných na základě 
podporovaných činností až po jejich 
obchodní využití. To zahrnuje výzkum na 
podporu zájmů Unie a jejích členských 
států v oblasti bezpečnosti a obrany.
Priority programu Horizont 2020 by měly 
být podporovány také prostřednictvím 
programu pro výzkum a odbornou přípravu 
v oblasti jaderné energie podle Smlouvy 
o Euratomu.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, globální satelitní 
navigace a globální sledování, životní 
prostředí, konkurenceschopnost a MSP, 
vnitřní bezpečnost, kultura a média, a 
s fondy politiky soudržnosti a s politikou 
rozvoje venkova, které mohou konkrétně 
přispět k posílení výzkumných a 
inovačních schopností na vnitrostátní a 
regionální úrovni v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní a 
vnější bezpečnost, obranná politika,
kultura a média, a s fondy politiky 
soudržnosti a s politikou rozvoje venkova, 
které mohou konkrétně přispět k posílení 
výzkumných a inovačních schopností na 
vnitrostátní a regionální úrovni v rámci 
strategií pro inteligentní specializaci.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Horizont 2020 by měl podporovat 
výzkum a inovace týkající se společné 
bezpečnostní a obranné politiky, jak uvádí 
čl. 42 odst. 3 a článek 45 Smlouvy 
o Evropské unii. Za tímto účelem by měl 
program v rámci výzkumu a inovací pro 
dvojí užití řešit požadavky související 
s obranou a měl by na základě článku 185 
SFEU zřídit specificky zaměřené činnosti 
v oblasti společného výzkumu a vývoje. 
Cílem těchto činností by mělo být 
vytváření schopností potřebných pro 
udržování míru, předcházení konfliktům a 
posilování mezinárodní bezpečnosti, ale 
také pro řešení krizí. Měla by být uznána 
role Evropské obranné agentury v tomto 
ohledu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace.

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s mezinárodními, vnitrostátními a 
regionálními programy, které podporují 
výzkum a inovace.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace. 

(28) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu financování ze strany Unie má 
program Horizont 2020 rozvinout užší 
součinnost, případně také formou 
partnerství v rámci veřejného sektoru, 
s vnitrostátními a regionálními programy, 
které podporují výzkum a inovace. Mělo by 
se jednat i o součinnost mezi civilními a 
obrannými technologiemi, kterou by 
umožnila zejména podpora výzkumu a 
inovací pro dvojí užití a překlenovacích 
technologií.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat spolupráci se třetími zeměmi 
založenou na společném zájmu a 
vzájemném prospěchu. Mezinárodní 
spolupráce ve vědě, technologiích a 
inovacích by měla být zacílena tak, aby 
přispívala k dosažení cílů strategie Evropa 
2020, jež se týkají posílení 
konkurenceschopnosti, přispívala k řešení 
společenských výzev a podporovala vnější 
a rozvojové politiky Unie, a to mimo jiné 
prostřednictvím rozvoje synergií s vnějšími 
programy a přispíváním k plnění 
mezinárodních závazků Unie, například 
pokud jde o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí.

(30) Program Horizont 2020 by měl 
podporovat spolupráci se třetími zeměmi 
založenou na společném zájmu a 
vzájemném prospěchu. Mezinárodní 
spolupráce ve vědě, technologiích a 
inovacích by měla být zacílena tak, aby 
přispívala k dosažení cílů strategie Evropa 
2020, jež se týkají posílení 
konkurenceschopnosti, přispívala k řešení 
společenských výzev a podporovala vnější 
a rozvojové politiky Unie, a to mimo jiné 
prostřednictvím rozvoje synergií s vnějšími 
programy a přispíváním k plnění 
mezinárodních závazků Unie, například 
pokud jde o dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí. Při jakékoliv spolupráci se 
třetími zeměmi by měly být zohledněny 
zájmy Unie a jejích členských států 
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v oblasti bezpečnosti a obrany. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu 
odpovědného výzkumu a inovací.

1. Při provádění programu Horizont 2020 
se vezme v potaz poradenství a příspěvky, 
které poskytnou: poradní skupiny 
nezávislých odborníků na vysoké úrovni 
zřízené Komisí, struktury pro dialog 
vytvořené podle mezinárodních dohod o 
vědecko-technické spolupráci, činnosti 
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné 
konzultace a transparentní interaktivní 
procesy, které zajišťují podporu
odpovědného výzkumu a inovací. 
V případě potřeby poskytnou poradenství 
také veřejné služby, jako je Evropská 
služba pro vnější činnost.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených evropskými 
technologickými platformami, iniciativami 
společného plánování a evropskými 
inovačními partnerstvími.

2. V plné míře se zohlední také příslušné 
aspekty výzkumných a inovačních 
programů zavedených evropskými 
technologickými platformami, iniciativami 
společného plánování, evropskými 
inovačními partnerstvími a evropskými 
institucemi, které se zabývají výzkumnými 
programy, jako je Evropská obranná 
agentura a Evropská kosmická agentura.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je nutno vyloučit jakýkoliv střet zájmů 
mezi poradní úlohou a účastí v programu 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování 
od objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků a také součinnosti civilních a 
obranných technologií, které by umožnila 
zejména podpora výzkumu a inovací pro 
dvojí užití a překlenovacích technologií.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1



PE492.560v03-00 12/28 AD\912766CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 
používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí, usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků a dosažení náležité 
technologické nezávislosti na evropské 
úrovni.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 16. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Program Horizont 2020 vylučuje 
právní subjekty (včetně všech 
přidružených subjektů), jejichž účast by 
vzhledem k cílům, které sledují, k místu 
jejich usazení a k charakteru nebo 
umístění jejich činností vedla k tomu, že 
by Unie musela uznat jako zákonnou 
situaci nebo poskytnout pomoc či podporu 
pro zachování situace, jež vznikla 
závažným porušením mezinárodních 
právních předpisů (včetně mezinárodního 
humanitárního práva), kde by takové 
porušení konstatovala rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN nebo rozsudek či 
poradní stanovisko Mezinárodního 
soudního dvora.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 se zaměří výhradně na 
civilní využití.

2. Výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu Horizont 
2020 se zaměří primárně na civilní využití.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora cílů vnější a rozvojové politiky 
Unie a doplňování vnějších a rozvojových 
programů. 

c) podpora cílů vnější a rozvojové politiky 
Unie a doplňování vnějších a rozvojových 
programů. Při jakékoliv spolupráci se 
třetími zeměmi se zohlední zájmy Unie a 
jejích členských států v oblasti bezpečnosti 
a obrany.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vedle toho se v rámci specifického cíle 
programu Horizont 2020 „inovativní a 
bezpečné společnosti podporující 
začlenění“ uvedeného v příloze I části III
bodě 6.3.2 písm. d), provádějí horizontální 
a průřezové činnosti na podporu 
strategického rozvoje mezinárodní
spolupráce.

3. Vedle toho se v rámci cílů „Evropa 
v měnícím se světě – inovativní společnosti 
podporující začlenění“ a „Bezpečné 
společnosti – ochrana svobody a 
bezpečnosti Evropy a jejích občanů“ 
uvedených v příloze I části III bodech
6.3.2 písm. d) a 6.3.3 písm. a) až e)
provádějí horizontální a průřezové činnosti 
na podporu strategického rozvoje 
spolupráce a činnosti na podporu 
součinnosti s výzkumnými programy 
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jiných agentur, jako je Evropská obranná 
agentura a Evropská kosmická agentura.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podává zprávy o výsledcích 
tohoto sledování a šíří tyto výsledky.

2. Komise podává zprávy o výsledcích 
tohoto sledování a šíří tyto výsledky. 
Předává je zejména Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění.

f) Evropa v měnícím se světě – inovativní 
společnosti podporující začlenění

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha I – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odst. 14 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Bezpečné společnosti – ochrana 
svobody a bezpečnosti Evropy a jejích 
občanů
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha I – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odstavec 16  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie.
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi.
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „Evropa v měnícím se světě –
inovativní společnosti podporující 
začlenění“. Podpora se rovněž zaměří na 
poskytování jasných důkazů pro tvorbu 
politiky na mezinárodní, vnitrostátní a 
regionální úrovni i na úrovni Unie.
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi.
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „Evropa v měnícím se 
světě – inovativní společnosti podporující 
začlenění“.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha I – Hlavní rysy specifických cílů a činností – odstavec 17  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifický cíl „inovativní a bezpečné
společnosti podporující začlenění“ 
zahrnuje rovněž činnost zaměřenou na 
zmenšení mezery mezi výzkumem a 
inovacemi se zvláštními opatřeními pro 
dosažení excelence v méně rozvinutých 
regionech Unie.

Specifický cíl „Evropa v měnícím se světě 
– inovativní společnosti podporující 
začlenění“ zahrnuje rovněž činnost 
zaměřenou na zmenšení mezery mezi 
výzkumem a inovacemi se zvláštními 
opatřeními pro dosažení excelence v méně 
rozvinutých regionech Unie.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto činnosti přispějí k naplnění cílů 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 
Unie inovací, Evropa účinněji využívající 
zdroje, Průmyslová politika pro éru 
globalizace a Digitální agenda pro Evropu, 
jakož i cílů politiky Unie pro oblast 
vesmíru.

Tyto činnosti přispějí k naplnění cílů 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 
Unie inovací, Evropa účinněji využívající 
zdroje, Průmyslová politika pro éru 
globalizace a Digitální agenda pro Evropu, 
jakož i cílů politiky stanovených ve 
stěžejních vesmírných programech Unie
Galileo a GMES.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.6.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke 
koordinaci a organizaci zpracování, 
ověřování a standardizace údajů získaných 
z vesmíru, lze dosáhnout mnohem většího 
využití údajů z evropských družic. Inovace 
při nakládání s údaji a jejich šíření mohou 
rovněž zajistit vyšší návratnost investic do 
vesmírné infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány prostřednictvím globálního 
úsilí, např. Globální soustavy systémů 
pozorování Země, evropského programu 
družicové navigace Galileo nebo 
Mezinárodního panelu pro změnu klimatu
(IPCC) u otázek změny klimatu.

c) Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke 
koordinaci a organizaci zpracování, 
ověřování a standardizace údajů získaných 
z vesmíru, lze dosáhnout mnohem většího 
využití údajů z evropských družic. Inovace 
při nakládání s údaji a jejich šíření mohou 
rovněž zajistit vyšší návratnost investic do 
vesmírné infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány prostřednictvím globálního 
úsilí, např. Globální soustavy systémů 
pozorování Země a příspěvku Unie 
k Evropskému programu monitorování 
Země, evropského programu družicové 
navigace Galileo nebo Mezinárodního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) u otázek 
změny klimatu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemoci a zdravotní postižení se 
nezastavují na státních hranicích. Vhodná 
reakce na evropské úrovni v oblasti 
výzkumu a inovací může a měla by 
významným způsobem přispět k řešení 
těchto problémů, zajistit lepší zdraví a 
dobré životní podmínky pro všechny a 
postavit Evropu na vedoucí pozici na 
rychle se rozrůstajících světových trzích, 
pokud jde o inovace v oblasti zdraví a 
dobrých životních podmínek.

Nemoci a zdravotní postižení se 
nezastavují na státních hranicích. Vhodná 
reakce na evropské úrovni v oblasti 
výzkumu a inovací v rámci partnerství 
s třetími zeměmi může a měla by 
významným způsobem přispět k řešení 
těchto globálních problémů, a tak 
směřovat k plnění rozvojových cílů 
tisíciletí, zajistit lepší zdraví a dobré 
životní podmínky pro všechny a postavit 
Evropu na vedoucí pozici na rychle se 
rozrůstajících světových trzích, pokud jde 
o inovace v oblasti zdraví a dobrých 
životních podmínek.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě a 
v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních, účinných a 
dostupných produktů, strategií, intervencí 
a služeb s potenciálem pro nasazení ve 
velkém měřítku. Navíc význam těchto 
výzev v celé Evropě a v mnoha případech 
na celém světě vyžaduje reakci, která se 
vyznačuje dlouhodobou a koordinovanou 
podporou spolupráce mezi víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. INOVATIVNÍ A BEZPEČNÉ
SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ 
ZAČLENĚNÍ

6. EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ –
INOVATIVNÍ SPOLEČNOSTI 
PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
inovativní a bezpečné evropské společnosti 
podporující začlenění v kontextu 
nebývalých proměn a rostoucí celosvětové 
vzájemné závislosti.

Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
inovativní evropské společnosti 
podporující začlenění v kontextu 
nebývalých proměn a rostoucí celosvětové 
vzájemné závislosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí. Přímé náklady na trestnou 
činnost, terorismus, protiprávní činnosti, 
násilí a katastrofy se v Evropě v roce 2010 
odhadují nejméně na 650 miliard EUR 
(přibližně 5 % HDP Unie). Jasným 
příkladem důsledků terorismu je útok na 
Twin Towers na Manhattanu dne 11. září 
2001. Došlo ke ztrátě tisíců lidských životů 

vypouští se
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a odhaduje se, že tato událost způsobila 
v následujícím čtvrtletí ztráty 
v produktivitě Spojených států dosahující 
35 miliard USD, 47 miliard USD 
v celkové produkci a nárůst 
nezaměstnanosti téměř o 1 %. Občané, 
firmy a instituce se čím dál více zapojují 
do digitální komunikace a transakcí 
v sociálních, finančních a obchodních 
oblastech života, ale rozvoj internetu vedl 
také ke kyberkriminalitě, která stojí 
miliardu eur ročně, a k narušování 
soukromí, která se dotýkají jednotlivců i 
společností na celém kontinentu. Růst 
nejistoty v každodenním životě vinou 
neočekávaných situací pravděpodobně 
ovlivní důvěru občanů nejen v instituce, 
ale také jeden ve druhého.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se vybudovaly inovativní a bezpečné
společnosti podporující začlenění, 
potřebuje Evropa reakci, která znamená 
rozvoj nových znalostí, technologií a 
kapacit, stejně jako určení možností politik.
Takové úsilí Evropě pomůže řešit své 
výzvy nejen interně, ale také jako 
globálnímu hráči na mezinárodním poli. To 
následně také pomůže členským státům 
těžit ze zkušeností odjinud a umožní jim 
lépe vymezit svá vlastní zvláštní opatření 
odpovídající jejich vlastním souvislostem.

Aby se vybudovaly inovativní společnosti 
podporující začlenění, potřebuje Evropa 
reakci, která znamená rozvoj nových 
znalostí, technologií a kapacit, stejně jako 
určení možností politik. Takové úsilí 
Evropě pomůže řešit své výzvy nejen 
interně, ale také jako globálnímu hráči na 
mezinárodním poli. To následně také 
pomůže členským státům těžit ze 
zkušeností odjinud a umožní jim lépe 
vymezit svá vlastní zvláštní opatření 
odpovídající jejich vlastním souvislostem.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění a 
přizpůsobení hlavních politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky a strategie vnitřní 
bezpečnosti Unie, včetně politik týkajících 
se předcházení katastrofám a reakcí na 
ně. Bude se usilovat o koordinaci 
s přímými akcemi Společného 
výzkumného střediska.

Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění a 
přizpůsobení hlavních politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Bude se usilovat o koordinaci 
s přímými akcemi Společného 
výzkumného střediska.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 3 – bod 6.3 – bod 6.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací a 
podpory koordinovaných výzkumných a 
inovativních politik v kontextu globalizace.
Zvláštní podpory se dostane rozvoji EVP a 
rozvoji rámcových podmínek pro inovace.

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů,
organizací občanské společnosti, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.3. Bezpečné společnosti vypouští se
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Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
vnitřní a vnější bezpečnost a zajistit 
kybernetickou bezpečnost, důvěru a 
soukromí v rámci jednotného digitálního 
trhu a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost odvětví bezpečnosti, 
IKT a služeb v Unii. Toho se dosáhne 
vývojem inovativních technologií a řešení, 
které se zaměřují na bezpečnostní 
nedostatky a vedou k prevenci 
bezpečnostních hrozeb. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků a 
správ včetně vnitrostátních a 
mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva, pohraniční 
stráže atd.) tak, aby se bral ohled na vývoj 
bezpečnostních hrozeb a ochrany 
soukromí a nezbytné společenské aspekty.
Činnosti se zaměří na:
a) boj proti trestné činnosti a terorismu;
b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic;
c) zajištění kybernetické bezpečnosti;
d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím a 
katastrofám;
e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského 
rozměru bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI -
OCHRANA SVOBODY A 
BEZPEČNOSTI EVROPY A JEJÍCH 
OBČANŮ
6a.1. Specifický cíl
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Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
bezpečné evropské společnosti v kontextu 
nebývalých proměn a rostoucí celosvětové
vzájemné závislosti a hrozeb a současně 
posílit evropskou kulturu svobody a 
spravedlnosti.
Pocit nejistoty je všeobecně rozšířený, ať 
už vyplývá z trestné činnosti, násilí, 
terorismu, přírodních i člověkem 
způsobených katastrof, kybernetických 
útoků, narušení soukromí a dalších druhů 
sociálních a ekonomických potíží. To má 
přímý dopad na občany a v širším měřítku 
také na pojetí důvěry, péče a komunikace 
a na spojitost s mírou připravenosti a 
organizace společnosti.
Podle odhadů má trestná činnost v Evropě 
každoročně pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí1. Přímé náklady na trestnou 
činnost, terorismus, nezákonné činnosti, 
násilí a katastrofy se v Evropě v roce 2010 
odhadovaly nejméně na 650 miliard EUR 
(přibližně 5 % HDP Unie). Jasným 
příkladem důsledků terorismu je útok na 
Twin Towers na Manhattanu dne 11. září 
2001. Došlo ke ztrátě tisíců lidských životů 
a odhaduje se, že tato událost způsobila 
v následujícím čtvrtletí ztráty 
v produktivitě Spojených států dosahující 
35 miliard USD, 47 miliard USD 
v celkové produkci a nárůst 
nezaměstnanosti téměř o 1 %. Tato 
událost měla také významný kulturní a 
globální dopad. Občané, firmy a instituce 
se čím dál více zapojují do digitální 
komunikace a transakcí v sociálních, 
finančních a obchodních oblastech života, 
ale rozvoj internetu vedl také ke 
kyberkriminalitě, která stojí miliardy eur 
ročně, a k narušování soukromí, což se 
dotýká jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Změny v povaze a vnímání 
nejistoty v každodenním životě 
pravděpodobně ovlivní důvěru občanů 
nejen v instituce, ale také jednoho občana 
v druhého.
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Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné 
rozvíjet a uplatňovat inovativní 
technologie, řešení, prognostické nástroje 
a znalosti, podněcovat spolupráci mezi 
poskytovateli a uživateli, hledat řešení v 
oblasti civilní bezpečnosti, zvýšit 
konkurenceschopnost evropských odvětví 
bezpečnosti a souvisejících služeb, včetně 
IKT, předcházet zneužívání soukromí a 
porušování lidských práv na internetu i 
jinde a bojovat proti nim a současně 
zajistit individuální práva a svobody 
evropských občanů.
V rámci této výzvy bude Horizont 2020 
podporovat výzkum technologií, které se 
používají pro účely civilní bezpečnosti a 
obrany, a výzkum zaměřený na evropské 
schopnosti, které jsou pro tyto dvě oblasti 
relevantní. Za tímto účelem se bude 
výzkum v oblasti bezpečnosti týkat vnitřní 
i vnější bezpečnosti včetně společné 
bezpečnostní a obranné politiky a bude 
podporovat všechny technologie dvojího 
užití a v případě potřeby spojí Evropskou 
obrannou agenturu s činností Komise. Při 
výzkumu a inovacích technologií a 
společného výzkumu a vývoje v rámci této 
výzvy bude věnována zvláštní pozornost 
aspektům normalizace, skutečné 
interoperability, klíčových základních 
technologií, strategické nezávislosti a 
zabezpečení dodávek, a to zajištěním 
vysoké úrovně a inovací v dodavatelském 
řetězci technologií.
A konečně, jelikož by bezpečnostní 
politiky na sebe měly vzájemně působit 
s rozličnými sociálními politikami,  
důležitým aspektem této výzvy bude 
posílení společenského rozměru výzkumu 
v oblasti bezpečnosti.
6a.2. Odůvodnění a přidaná hodnota Unie
Evropa a její občané mají oprávněný 
zájem o bezpečnost, která v tomto ohledu 
představuje pro společnost významnou 
výzvu. Unie, její občané, její průmysl a její 
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mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus, nedovolený obchod a 
rozsáhlé mimořádné situace v důsledku 
člověkem způsobených nebo přírodních 
katastrof. Tyto hrozby mohou přesahovat 
hranice jednotlivých států a zaměřují se 
na fyzické cíle nebo na kyberprostor, 
přičemž útoky mohou přicházet z různých 
zdrojů. Například útoky vedené proti 
informačním nebo komunikačním 
systémům veřejných orgánů a 
soukromých subjektů nepodkopávají 
pouze důvěru občanů v informační a 
komunikační systémy a nezpůsobují pouze 
finanční ztráty a ztráty obchodních 
příležitostí, nýbrž také mohou vážně 
narušit kritickou infrastrukturu a služby, 
například v oblasti energetiky, letectví a v 
jiných odvětvích dopravy, zásobování 
vodou a potravinami, zdravotnictví, 
financích nebo telekomunikacích.
Tyto hrozby by mohly ohrozit vnitřní 
základy naší společnosti. Technologie a 
kreativní design mohou významně přispět 
k jakékoliv potřebné reakci. Při vývoji 
nových řešení by však mělo být 
pamatováno na vhodnost prostředků a 
jejich přiměřenost s ohledem na poptávku 
ze strany společnosti, zejména pokud jde o 
záruky týkající se základních práv a 
svobod občanů.
Bezpečnost konečně také představuje 
jeden z hlavních úkolů hospodářství. 
Celosvětový trh bezpečnosti dosahuje  
roční hodnoty kolem 100 miliard EUR, 
přičemž podíl Evropy na tomto trhu se 
pohybuje mezi 25 % a 35 %. Kromě toho 
se jedná o trh, který navzdory současné 
hospodářské krizi rychle roste. Vzhledem 
k možnému dopadu některých hrozeb na 
služby, sítě nebo podniky, má zavedení 
odpovídajících bezpečnostních řešení 
rozhodující význam pro hospodářství 
a konkurenceschopnost evropské výroby.
Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění a 
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přizpůsobení hlavních politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky, včetně společné 
bezpečnostní a obranné politiky, a 
strategie vnitřní bezpečnosti Unie, včetně 
politik týkajících se předcházení 
katastrofám a reakce na ně, a Digitální 
agendy pro Evropu. Bude se usilovat o 
koordinaci s přímými akcemi Společného 
výzkumného střediska.
S ohledem na specifický charakter 
bezpečnosti budou zavedena zvláštní 
ujednání, pokud jde o programování a 
správu, včetně ujednání s výborem 
uvedeným v článku 9 rozhodnutí Rady o 
zřízení zvláštního programu k provedení 
„Horizontu 2020 – rámcového programu 
pro výzkum a inovace (2014–2020)“. 
Utajované či jiné citlivé informace 
související s bezpečností budou chráněny 
a v pracovních programech mohou být 
stanoveny konkrétní požadavky a kritéria 
pro mezinárodní spolupráci. To se bude 
odrážet rovněž v programování a 
ujednáních o správě v rámci této výzvy, 
včetně aspektů projednávání ve výborech.
Vzhledem k tomu, že výzkum v rámci této 
výzvy se bude zaměřovat na aplikace 
civilní bezpečnosti i obrany, na všech 
aspektech týkajících se provádění tohoto 
náročného úkolu se bude aktivně 
spolupracovat s Evropskou obrannou 
agenturou . Evropská obranná agentura 
by se za tímto účelem měla podílet na 
programování a ujednáních o správě 
v rámci této výzvy, včetně mezirezortních 
aspektů a aspektů projednávání ve 
výborech. Budou více posíleny rovněž 
mechanismy koordinace s jinými 
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.
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6a.3. Hlavní rysy činností
Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
vnitřní a vnější bezpečnost a zajistit 
kybernetickou bezpečnost, důvěru a 
soukromí v rámci jednotného digitálního 
trhu a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost odvětví bezpečnosti, 
IKT a služeb v Unii. Součástí činností 
bude zaměření na výzkum a vývoj nové 
generace inovativních řešení, a to 
prostřednictvím práce na nových 
koncepcích a návrzích a interoperabilních 
standardech. Toho se dosáhne vývojem 
inovativních technologií a řešení, která se 
zaměřují na bezpečnostní nedostatky a 
vedou k omezení rizika vyplývajícího z 
bezpečnostních hrozeb. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků a 
správ včetně vnitrostátních a 
mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva, pohraniční 
stráže atd.) tak, aby se bral ohled na vývoj 
bezpečnostních hrozeb a ochrany 
soukromí a nezbytné společenské aspekty.
Konkrétněji bude Horizont 2020 
podporovat výzkum související se 
společnou bezpečnostní a obrannou 
politikou takto:
i) Horizont 2020 bude podporovat účinné 
monitorování nově vznikajících 
technologií, které mohou mít výrazný vliv 
na budoucí schopnosti v oblasti 
bezpečnosti a obrany nebo na prostředí 
bezpečnosti. Na základě tohoto 
monitorování překlene zlomový a vysoce 
přínosný výzkum propastný rozdíl mezi 
inovativními koncepcemi a průlomovými 
objevy na straně jedné a jejich praktickým 
využitím v bezpečnosti a obraně na straně 
druhé.
ii) Horizont 2020 podpoří konkrétně 
zaměřený společný výzkum a vývoj 
prováděný několika členskými státy za 
účasti Unie, jak je uvedeno v článku 185 
SFEU. Cílem těchto iniciativ bude účinné 
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zlepšení evropských schopností a naplnění 
politických cílů členských států a Unie, a 
to rozvinutím inovativních technologií na 
skutečné systémy ověřené testováním. 
Tato spolupráce bude vycházet z iniciativy 
členských států.
Činnosti se zaměří na:
a) zvýšení bezpečnosti občanů – boj proti 
trestné činnosti a terorismu;
b) ochranu kritických infrastruktur a 
zlepšení jejich odolnosti;
c) posílení bezpečnosti správou hranic a 
posílení námořní bezpečnosti;
d) zajištění a zlepšení počítačové 
bezpečnosti;
e) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím a 
katastrofám;
f) posílení společenského rozměru 
bezpečnosti a zajištění soukromí a 
svobody na internetu; 
g) posílení schopností vést mise a operace 
v rámci společné bezpečnostní a obranné 
politiky.
_____________
1 COM (2011) 0274 v konečném znění.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 3 – bod 6.3 – bod 6.3.3 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) posílení bezpečnosti a transformace 
konfliktů ve třetích zemích 
prostřednictvím předcházení konfliktům, 
budování míru, dialogu, mediace 
a usmíření, reformy odvětví civilní 
bezpečnosti;
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