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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výskum súvisiaci s bezpečnosťou predstavuje významnú súčasť rámcového program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020. V návrhu Komisie je tento výskum 
zahrnutý do výzvy „Inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti“ v rámci priority 
„Spoločenské výzvy“. 

Bezpečné spoločnosti by mali byť schopné zabezpečiť ochranu slobody a bezpečnosť Európy 
a jej občanov. Výskum a inovácie môžu zohrávať jednoznačnú hlavnú a podpornú úlohu, lebo 
umožňujú použitie sily, aj keď len oni sami nedokážu zaistiť bezpečnosť. Činnosti v rámci 
výskumu a inovácií by sa mali zameriavať na predchádzanie a zamedzovanie bezpečnostným 
hrozbám, prípravu na ne a ochranu pred nimi. Okrem toho predstavuje bezpečnosť základné 
výzvy, ktoré nemožno prenechať na nezávislé odvetvové riešenie, pretože potrebujú skôr 
ambiciózne, koordinované a holistické prístupy. Výskum a inovácie predstavujú 
najdôležitejšie prvky pre oblasť bezpečnosti a obrany, keďže sú základom 
konkurencieschopnosti a odolnosti európskeho obranného priemyslu. Sú mimoriadne dôležité 
pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.

V tejto súvislosti považuje spravodajca za obzvlášť problematický článok 16 ods. 2, keďže sa 
v ňom uvádza, že „výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci programu Horizont 
2020 sa zameriavajú výhradne na civilné účely“. Takéto znenie vylučuje z tohto programu 
všetky formy výskumu v oblasti obrany. Spravodajca zastáva názor, že vzhľadom na 
dôležitosť rastúceho množstva technológií s dvojakým uplatnením a zvyšujúceho sa 
vzájomného dopĺňania a súčinnosti európskych výskumných programov v oblasti obrany 
a civilnej bezpečnosti by sa výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci programu 
Horizont 2020 nemali zameriavať výlučne na civilné účely. Spravodajca preto žiada takú 
zmenu a doplnenie článku 16 ods. 2, aby bolo s ohľadom na dvojaké použitie možné ich 
uplatnenie v obrane. 

Program Horizont 2020 by mal podporovať výskum a inovácie súvisiace so spoločnou 
bezpečnostnou a obrannou politikou, ako sa uvádza v článku 42 ods. 2 a v článku 45 Zmluvy 
o Európskej únii. Na tento účel by sa v rámci programu malo ustanoviť plnenie požiadaviek 
súvisiacich s obranou v rámci dvojakého využitia výskumu a inovácií. Tieto činnosti by sa 
mali zameriavať na budovanie potrebných kapacít na udržiavanie mieru, predchádzanie 
konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti, ako aj na činnosti krízového riadenia. 
V súlade s uvedeným by sa mala uznať kľúčová úloha Európskej obrannej agentúry ako 
hlavného partnera Európskej komisie pri identifikácii potrieb v oblasti kapacít, pri vytváraní 
súčinnosti, zamedzovaní zdvojovaniu a podpore štandardizácie. Z tohto dôvodu možno 
Európsku obrannú agentúru a Komisiu požiadať na základe zadávania úloh Radou v jej 
posledných záveroch, aby do konca roka predložili konkrétne návrhy v tejto oblasti vrátane 
návrhov v oblasti výskumu a technológií. 

Nakoniec by spravodajca chcel zdôrazniť význam štruktúry a vykonávania Horizontu 2020. 
Napriek tomu, že sa zdá, že zvolené témy a zoskupenia v rámci priorít reagujú na súčasné 
globálne problémy, existujú pochybnosti, pokiaľ ide o prioritu „Spoločenské výzvy“, týkajúce 
sa zvolenej kombinácie tém v rámci výzvy „Inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti“. 
Spravodajca zastáva názor, že bezpečnosť a obrana by sa zabezpečovali lepšie, keby sa 
zachoval výskum v oblasti bezpečnosti ako samostatný prvok programu Horizont 2020. 
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Okrem toho by sa mal rozšíriť rozsah tém týkajúcich sa bezpečnosti, aby odrážal potrebu 
transferu inovácií a technológií medzi civilným a obranným priemyslom. V tomto kontexte sa 
obrana vymedzuje ako spôsob prevencie, aby sa spoločnosti pripravili na predchádzanie 
akejkoľvek kríze a obrane pred ňou. V každom prípade zmluvy Európskej únie umožňujú 
výskum vo veciach bezpečnosti a obrany. Jeho realizácia záleží na politickej vôli.

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 nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Parlament v niekoľkých uzneseniach 
pripomenul, že výskum a inovácie v 
oblasti bezpečnosti a obrany sú dôležité 
ako základ pre konkurencieschopnosť a 
odolnosť európskeho obranného 
priemyslu, ako aj na dosahovanie cieľov 
stratégie Európa 2020 týkajúcich sa 
udržateľného rastu. V tejto súvislosti 
poukázal na vedľajšie produkty, 
doplnkovosť a súčinnosť programov v 
oblasti civilného výskumu a výskumu 
obrany, vyzdvihol kľúčovú úlohu 
Európskej obrannej agentúry pri 
koordinácii a plánovaní spoločných 
činností v oblasti výskumu obrany 
a zdôraznil prínos spolupráce vo výskume, 
čo sa týka zlepšenia interoperability.
Okrem toho povzbudil Komisiu, Európsku 
obrannú agentúru a Európsku vesmírnu 
agentúru v tom, aby spolupracovali 
v rámci európskeho rámca pre 
spoluprácu. Zdôraznil najmä, že každá 
výskumná činnosť v oblasti obrany 
financovaná zo zdrojov Únie by sa mala 
zameriavať na rozvoj kapacít krízového 
riadenia v Európskej únii a na výskum 
s dvojakým uplatnením vzhľadom na 
skutočnosť, že vojenskí a civilní 
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zamestnanci sú vystavení podobným 
hrozbám, a preto potrebujú porovnateľné 
kapacity. Na záver Parlament poukázal na 
ustanovenie článku 185 ZFEÚ, ktorým sa 
Európskej únii povoľuje prispievať na 
existujúce výskumné a rozvojové 
programy vykonávané skupinou 
členských štátov, ktoré možno využiť na 
urýchlenie rozvoja potrebných kapacít na 
misie a operácie uskutočňované v rámci 
spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Rada Európskej únie vo svojich 
záveroch o združovaní a spoločnom 
využívaní vojenských kapacít prijatých na 
jej schôdzi, ktorá sa konala 
22. a 23. marca 2012, uznala širší dosah 
obrany na technológie, inovácie a rast 
a vyjadrila znepokojenie nad celkovým 
znížením investícií do výskumu 
a technológií týkajúcich sa obrany a jeho 
dôsledkoch pre schopnosť Európy vyvíjať 
budúce obranné kapacity. Potvrdila svoj 
záväzok k spolupráci v oblasti výskumu 
a technológií. Rada povzbudila Európsku 
obrannú agentúru a Komisiu v tom, aby 
sa usilovali o súčinnosť s európskymi 
politikami, najmä v oblasti výskumu 
a technológií, a to aj pokiaľ ide o nový 
európsky rámcový program pre výskum 
a technológie (Horizont 2020). Dospela 
k záveru, že by sa tým prispelo 
k posilneniu európskej priemyselnej 
a technologickej základne v oblasti 
obrany. Rada Európskej únie navyše 
vo svojom vyhlásení o posilnení kapacít 
z 11. decembra 2008 vyzdvihla dôležitosť 
výskumu a technológií pre získanie 
potrebných kapacít, ako aj z hľadiska 
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budúcnosti európskeho obranného 
priemyslu a jeho konkurencieschopnosti 
vo svete. Okrem toho vyjadrila túžbu 
pokračovať v zabezpečovaní súčinnosti 
medzi činnosťami uskutočňovanými 
v rámci programu v oblasti výskumu 
a vývoja a v rámci sektora obrany 
s cieľom poukázať na dvojaké uplatnenie 
civilných a obranných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie v Európskej únii (ďalej
len „Horizont 2020“) sa zameriava na tri 
priority, a to vytvorenie excelentnej vedy 
s cieľom posilniť excelentnosť vedeckej 
základne Únie na svetovej úrovni, 
podporovanie vedúceho postavenia 
priemyslu na podporu podnikov vrátane 
malých a stredných podnikov (MSP) 
a inovácií, a riešenie spoločenských výziev 
s cieľom priamo reagovať na výzvy 
stanovené v stratégii Európa 2020 
podporovaním činností, ktoré sa týkajú 
celého spektra od výskumu až po trh.
Horizont 2020 podporuje všetky fázy 
reťazca inovácií, a predovšetkým činnosti, 
ktoré sú bližšie k trhu, ako napr. inovačné 
finančné nástroje, ako aj netechnologickú 
a sociálnu inováciu, a usiluje sa uspokojiť 
potreby výskumu širokého spektra politík 
Únie tak, že kladie dôraz na čo najširšie 
možné použitie a šírenie poznatkov 
získaných v rámci podporených činností až 
po ich komerčné využitie. Priority 
Horizontu 2020 sú podporované aj 
prostredníctvom programu na základe 
Zmluvy o Euratome pre jadrový výskum 
a odborné vzdelávanie.

11. Horizont 2020 – rámcový program pre
výskum a inovácie v Európskej únii (ďalej 
len „Horizont 2020“) sa zameriava na tri 
priority, a to vytvorenie excelentnej vedy 
s cieľom posilniť excelentnosť vedeckej 
základne Únie na svetovej úrovni, 
podporovanie vedúceho postavenia 
priemyslu na podporu podnikov vrátane 
malých a stredných podnikov (MSP) 
a inovácií, a riešenie spoločenských výziev 
s cieľom priamo reagovať na výzvy 
stanovené v stratégii Európa 2020 
podporovaním činností, ktoré sa týkajú 
celého spektra od výskumu až po trh.
Horizont 2020 podporuje všetky fázy 
reťazca inovácií, a predovšetkým činnosti, 
ktoré sú bližšie k trhu, ako napr. inovačné 
finančné nástroje, ako aj netechnologickú 
a sociálnu inováciu, a usiluje sa uspokojiť 
potreby výskumu širokého spektra politík 
Únie tak, že kladie dôraz na čo najširšie 
možné použitie a šírenie poznatkov 
získaných v rámci podporených činností až 
po ich komerčné využitie. Medzi to patrí aj 
výskum na podporu záujmov Únie a jej 
členských štátov v oblasti bezpečnosti a 
obrany. Priority Horizontu 2020 sú 
podporované aj prostredníctvom programu 
na základe Zmluvy o Euratome pre jadrový 
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výskum a odborné vzdelávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv, program Horizont 2020 by
mal vytvoriť úzke prepojenia s ostatnými 
programami Únie v takých oblastiach ako 
je vzdelávanie, kozmický priestor, životné 
prostredie, konkurencieschopnosť a MSP, 
vnútorná bezpečnosť, kultúra a médiá, 
a s fondmi politiky súdržnosti a politiky 
rozvoja vidieka, ktoré môžu byť obzvlášť 
užitočné pri upevňovaní vnútroštátnych a 
regionálnych kapacít v oblasti výskumu a
inovácie v kontexte inteligentných 
špecializovaných stratégií.

(26) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv by program Horizont 2020 
mal vytvoriť úzke prepojenia s ostatnými 
programami Únie v takých oblastiach ako 
je vzdelávanie, kozmický priestor,
globálna satelitná navigácia a globálne 
monitorovanie, životné prostredie, 
konkurencieschopnosť a MSP, vnútorná 
bezpečnosť, kultúra a médiá, a s fondmi 
politiky súdržnosti a politiky rozvoja 
vidieka, ktoré môžu byť obzvlášť užitočné 
pri upevňovaní vnútroštátnych 
a regionálnych kapacít v oblasti výskumu 
a inovácií v kontexte inteligentných 
špecializovaných stratégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv, program Horizont 2020 by
mal vytvoriť úzke prepojenia s ostatnými 
programami Únie v takých oblastiach ako 
je vzdelávanie, kozmický priestor, životné 
prostredie, konkurencieschopnosť a MSP, 
vnútorná bezpečnosť, kultúra a médiá, 
a s fondmi politiky súdržnosti a politiky 
rozvoja vidieka, ktoré môžu byť obzvlášť 
užitočné pri upevňovaní vnútroštátnych a 
regionálnych kapacít v oblasti výskumu a
inovácie v kontexte inteligentných 

(26) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv by program Horizont 2020 
mal vytvoriť úzke prepojenia s ostatnými 
programami Únie v takých oblastiach ako 
je vzdelávanie, kozmický priestor, životné 
prostredie, konkurencieschopnosť a MSP,
vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, obranné 
politiky, kultúra a médiá, a s fondmi 
politiky súdržnosti a politiky rozvoja 
vidieka, ktoré môžu byť obzvlášť užitočné 
pri upevňovaní vnútroštátnych 
a regionálnych kapacít v oblasti výskumu 
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špecializovaných stratégií. a inovácií v kontexte inteligentných 
špecializovaných stratégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) Program Horizont 2020 by mal 
podporovať výskum a inovácie súvisiace 
so spoločnou bezpečnostnou a obrannou 
politikou, ako sa uvádza v článku 42 
ods. 3 a v článku 45 Zmluvy o Európskej 
únii. Na tento účel by sa program v rámci 
výskumu a inovácií s dvojakým využitím 
mal venovať požiadavkám súvisiacim 
s obranou a mali by sa v rámci neho 
stanoviť osobitné spoločné výskumné 
a vývojové činnosti podľa článku 185 
ZFEÚ. Tieto činnosti by sa mali 
zameriavať na budovanie potrebných 
kapacít na udržiavanie mieru, 
predchádzanie konfliktom a posilňovanie 
medzinárodnej bezpečnosti, ako aj na 
činnosti krízového riadenia. Treba uznať 
úlohu Európskej obrannej agentúry 
v tomto ohľade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv financovania Únie má 
Horizont 2020 vytvoriť užšie prepojenia, 
ktoré môžu nadobudnúť aj formu 
zmiešaných partnerstiev v rámci verejného 
sektora, s vnútroštátnymi a regionálnymi 
programami na podporu výskumu 
a inovácií.

(28) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv financovania Únie má 
Horizont 2020 vytvoriť užšie prepojenia, 
ktoré môžu nadobudnúť aj formu 
zmiešaných partnerstiev v rámci verejného 
sektora, s medzinárodnými, vnútroštátnymi 
a regionálnymi programami na podporu 
výskumu a inovácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv financovania Únie má 
Horizont 2020 vytvoriť užšie prepojenia, 
ktoré môžu nadobudnúť aj formu 
zmiešaných partnerstiev v rámci verejného 
sektora, s vnútroštátnymi a regionálnymi 
programami na podporu výskumu 
a inovácií.

(28) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv financovania Únie má 
Horizont 2020 vytvoriť užšie prepojenia, 
ktoré môžu nadobudnúť aj formu 
zmiešaných partnerstiev v rámci verejného 
sektora, s vnútroštátnymi a regionálnymi 
programami na podporu výskumu 
a inovácií. Tieto prepojenia by mali 
zahŕňať synergie medzi civilnými 
a obrannými technológiami, a to najmä 
uľahčením výskumu a inovácií 
s dvojakým využitím a zblížením 
technológií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Horizont 2020 by mal podporovať 
spoluprácu s tretími krajinami založenú na 
spoločných záujmoch a vzájomnom 
prospechu. Medzinárodná spolupráca 
v oblasti vedy, technológií a inovácií by sa 
mala zameriavať na prispievanie 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020, aby sa posilnila 
konkurencieschopnosť, na prispievanie 
k riešeniu spoločenských výziev a podporu 
vonkajších a rozvojových politík Únie 
vrátane vytvorenia prepojení s vonkajšími 
programami a prispievania 
k medzinárodným záväzkom Únie, ako 
napríklad k dosiahnutiu miléniových 

(30) Horizont 2020 by mal podporovať 
spoluprácu s tretími krajinami založenú na 
spoločných záujmoch a vzájomnom 
prospechu. Medzinárodná spolupráca 
v oblasti vedy, technológií a inovácií by sa 
mala zameriavať na prispievanie 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020, aby sa posilnila 
konkurencieschopnosť, na prispievanie 
k riešeniu spoločenských výziev a podporu 
vonkajších a rozvojových politík Únie 
vrátane vytvorenia prepojení s vonkajšími 
programami a prispievania 
k medzinárodným záväzkom Únie, ako 
napríklad k dosiahnutiu miléniových 
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rozvojových cieľov. rozvojových cieľov. Pri každej forme 
spolupráce s tretími krajinami by sa mali 
zohľadňovať záujmy Únie a jej členských 
štátov v oblasti bezpečnosti a obrany. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri vykonávaní programu Horizont 2020 
sa zohľadňuje poradenstvo a vstupné údaje 
poskytované: poradenskými skupinami 
nezávislých odborníkov na vysokej úrovni 
zriadenými Komisiou; štruktúrami na 
udržiavanie dialógu v rámci 
medzinárodných vedecko-technologických 
dohôd; činnosťami orientovanými na 
budúcnosť; cielenými verejnými 
konzultáciami a transparentnými 
a interaktívnymi procesmi, ktoré 
zabezpečujú podporu zodpovedného 
výskumu a inovácie.

1. Pri vykonávaní programu Horizont 2020 
sa zohľadňuje poradenstvo a vstupné údaje 
poskytované: poradenskými skupinami 
nezávislých odborníkov na vysokej úrovni 
zriadenými Komisiou; štruktúrami na 
udržiavanie dialógu v rámci 
medzinárodných vedecko-technologických 
dohôd; činnosťami orientovanými na 
budúcnosť; cielenými verejnými 
konzultáciami a transparentnými 
a interaktívnymi procesmi, ktoré 
zabezpečujú podporu zodpovedného 
výskumu a inovácie. V prípade potreby 
poskytnú poradenstvo aj verejné útvary, 
ako Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V plnej miere sa zohľadňujú aj 
príslušné aspekty programov v oblasti 
výskumu a inovácií zriadených európskymi 
technologickými platformami, iniciatívami 
pre spoločnú tvorbu programov
a európskymi partnerstvami v oblasti 
inovácií.

(2) V plnej miere sa zohľadňujú aj 
príslušné aspekty programov v oblasti 
výskumu a inovácií zriadených európskymi 
technologickými platformami, iniciatívami 
pre spoločnú tvorbu programov,
európskymi partnerstvami v oblasti 
inovácií a európskymi útvarmi 
zaoberajúcimi sa výskumnými 
programami, ako sú Európska obranná 
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agentúra a Európska vesmírna agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Treba vylúčiť každý konflikt záujmov 
medzi úlohou poradcu a účasťou na 
programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Medzi osobitnými prioritami Horizontu 
2020 a v ich rámci sa vytvoria prepojenia 
a rozhrania. V tomto ohľade sa 
mimoriadna pozornosť venuje vývoju 
a uplatneniu kľúčových podporných 
a priemyselných technológií, prepájaniu 
objavov s ich trhovým využitím, 
interdisciplinárnemu výskumu 
a inováciám, sociálno-ekonomickým a 
humanitným vedám, podpore fungovania 
a vytvárania Európskeho výskumného 
priestoru, spolupráci s tretími krajinami, 
zodpovednému výskumu a inovácii vrátane 
rodovej rovnosti, k zvýšeniu príťažlivosti 
povolania výskumníka a uľahčeniu 
cezhraničnej a medzisektorovej mobility 
výskumníkov.

1. Medzi osobitnými prioritami Horizontu 
2020 a v ich rámci sa vytvoria prepojenia 
a rozhrania. V tomto ohľade sa 
mimoriadna pozornosť venuje vývoju 
a uplatneniu kľúčových podporných 
a priemyselných technológií, prepájaniu 
objavov s ich trhovým využitím, 
interdisciplinárnemu výskumu 
a inováciám, sociálno-ekonomickým 
a humanitným vedám, podpore fungovania 
a vytvárania Európskeho výskumného 
priestoru, spolupráci s tretími krajinami, 
zodpovednému výskumu a inováciám
vrátane rodovej rovnosti, k zvýšeniu 
príťažlivosti povolania výskumníka 
a uľahčeniu cezhraničnej 
a medzisektorovej mobility výskumníkov, 
ako aj súčinnosti medzi civilnými 
a obrannými technológiami, a to najmä 
uľahčením výskumu a inovácií 
s dvojakým využitím a zblížením 
technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Medzi osobitnými prioritami Horizontu 
2020 a v ich rámci sa vytvoria prepojenia 
a rozhrania. V tomto ohľade sa 
mimoriadna pozornosť venuje vývoju 
a uplatneniu kľúčových podporných 
a priemyselných technológií, prepájaniu 
objavov s ich trhovým využitím, 
interdisciplinárnemu výskumu 
a inováciám, sociálno-ekonomickým a 
humanitným vedám, podpore fungovania 
a vytvárania Európskeho výskumného 
priestoru, spolupráci s tretími krajinami, 
zodpovednému výskumu a inovácii vrátane 
rodovej rovnosti, k zvýšeniu príťažlivosti 
povolania výskumníka a uľahčeniu 
cezhraničnej a medzisektorovej mobility 
výskumníkov.

1. Medzi osobitnými prioritami Horizontu 
2020 a v ich rámci sa vytvoria prepojenia 
a rozhrania. V tomto ohľade sa 
mimoriadna pozornosť venuje vývoju 
a uplatneniu kľúčových podporných 
a priemyselných technológií, prepájaniu 
objavov s ich trhovým využitím, 
interdisciplinárnemu výskumu 
a inováciám, sociálno-ekonomickým a 
humanitným vedám, podpore fungovania 
a vytvárania Európskeho výskumného 
priestoru, spolupráci s tretími krajinami, 
zodpovednému výskumu a inovácii vrátane 
rodovej rovnosti, zvýšeniu príťažlivosti 
povolania výskumníka, uľahčeniu 
cezhraničnej a medzisektorovej mobility 
výskumníkov a dosiahnutiu primeranej 
technologickej nezávislosti na európskej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Horizont 2020 vylučuje právne 
subjekty (vrátane akýchkoľvek 
pridružených subjektov), ktorých účasť by 
vzhľadom na sledované ciele, miesta ich 
usadenia, povahu alebo umiestnenie ich 
činnosti zapríčinila, že Únia by musela 
uznať ako zákonnú situáciu alebo 
poskytnúť pomoc či podporu pri 
zachovaní situácie, ktorá vznikla 
závažným porušením medzinárodného 
práva (vrátane medzinárodného 
humanitárneho práva), kde bolo takéto 
porušenie konštatované v rezolúcii 
Bezpečnostnej rady OSN alebo v rozsudku 
či poradnom stanovisku Medzinárodného 
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súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2)Výskumné a inovačné činnosti 
vykonávané v rámci programu Horizont 
2020 sa zameriavajú výhradne na civilné 
účely.

(2)Výskumné a inovačné činnosti 
vykonávané v rámci programu Horizont 
2020 sa zameriavajú v prvom rade na 
civilné účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podporovať ciele vonkajšej a 
rozvojovej politiky Únie dopĺňajúce 
vonkajšie a rozvojové programy.

c) podporovať ciele vonkajšej a rozvojovej 
politiky Únie dopĺňajúce vonkajšie 
a rozvojové programy. Pri každej forme 
spolupráce s tretími krajinami sa 
zohľadňujú záujmy Únie a jej členských 
štátov v oblasti bezpečnosti a obrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Okrem toho sa v rámci programu 
Horizont 2020 vykonávajú horizontálne 
a prierezové činnosti na podporu 
strategického rozvoja medzinárodnej
spolupráce v rámci osobitného cieľa 
„Inkluzívna, inovatívna a bezpečná 
spoločnosť“ stanovené v bode 6.3.2 
písm. d) časti III prílohy I.

(3) Okrem toho sa v rámci cieľov „Európa 
v meniacom sa svete inkluzívne 
a inovatívne spoločnosti“ a „Bezpečné 
spoločnosti ochrana slobody a bezpečnosti 
Európy a jej občanov“, stanovených v 
bode 6.3.2 písm. d) a v bode 6.3.3 písm. a) 
až e) časti III prílohy I, vykonávajú 
horizontálne a prierezové činnosti na 
podporu strategického rozvoja spolupráce a
činností na podporu súčinnosti s 
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výskumnými programami ostatných 
agentúr, ako sú Európska obranná 
agentúra a Európska vesmírna agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia podáva správy o tomto 
monitorovaní a šíri jeho výsledky.

2. Komisia podáva správy o tomto 
monitorovaní a šíri jeho výsledky.
Výsledky sa odovzdávajú konkrétne 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – Základné línie osobitných cieľov a činností – odsek 14 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) inkluzívna, inovatívna a bezpečná 
spoločnosť.

f) Európa v meniacom sa svete –
inkluzívne a inovatívne spoločnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – Základné línie osobitných cieľov a činností – odsek 14 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) Bezpečné spoločnosti – ochrana 
slobody a bezpečnosti Európy a jej 
občanov
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – Základné línie osobitných cieľov a činností – odsek 16  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sociálne a humanitné vedy sú 
neoddeliteľnou súčasťou činností na 
riešenie všetkých výziev. Sprievodný vývoj 
týchto odborov sa okrem toho podporuje 
v rámci osobitného cieľa „Inkluzívne, 
inovatívne a bezpečné spoločnosti”.
Podpora sa zameria aj na poskytnutie silnej 
základne podkladov na tvorbu politiky na 
medzinárodnej úrovni, úrovni Únie, 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
Vzhľadom na celosvetovú povahu 
mnohých výziev je súčasťou všetkých 
výziev strategická spolupráca s tretími 
krajinami. Okrem toho sa v rámci 
osobitného cieľa „Inkluzívne, inovatívne
a bezpečné spoločnosti” poskytuje 
prierezová podpora medzinárodnej 
spolupráci.

Sociálne a humanitné vedy sú 
neoddeliteľnou súčasťou činností na 
riešenie všetkých výziev. Sprievodný vývoj 
týchto odborov sa okrem toho podporuje 
v rámci osobitného cieľa „Európa 
v meniacom sa svete – inkluzívne 
a inovatívne spoločnosti”. Podpora sa 
zameria aj na poskytnutie silnej základne 
podkladov na tvorbu politiky na 
medzinárodnej úrovni, úrovni Únie, 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
Vzhľadom na celosvetovú povahu 
mnohých výziev je súčasťou všetkých 
výziev strategická spolupráca s tretími 
krajinami. Okrem toho sa v rámci 
osobitného cieľa „Európa v meniacom sa 
svete – inkluzívne a inovatívne
spoločnosti“ poskytuje prierezová podpora
na medzinárodnú spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – Základné línie osobitných cieľov a činností – odsek 17  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súčasťou osobitného cieľa „Inkluzívna, 
inovatívna a bezpečná spoločnosť“ je aj 
činnosť zameraná na prekonanie rozdielov 
v oblasti výskumu a inovácií, s osobitnými 
opatreniami na vytvorenie excelentnosti v 
menej rozvinutých regiónoch Únie.

Súčasťou osobitného cieľa „Európa 
v meniacom sa svete – inkluzívne
a inovatívne spoločnosti“ je aj činnosť 
zameraná na prekonanie rozdielov v oblasti 
výskumu a inovácií, s osobitnými 
opatreniami na vytvorenie excelentnosti 
v menej rozvinutých regiónoch Únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I1 – bod 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmito činnosťami sa prispeje
k dosahovaniu cieľov hlavných iniciatív 
stratégie Európa 2020: Inovácia v Únii, 
Európa efektívne využívajúca zdroje, 
Priemyselná politika vo veku globalizácie a 
Digitálna agenda pre Európu ako aj cieľov
Únie v oblasti vesmírnej politiky.

Týmito činnosťami sa prispeje 
k dosahovaniu cieľov hlavných iniciatív 
stratégie Európa 2020: Inovácia v Únii, 
Európa efektívne využívajúca zdroje, 
Priemyselná politika vo veku globalizácie 
a Digitálna agenda pre Európu, ako aj 
cieľov politiky Únie súvisiacej s jej 
hlavnými vesmírnymi programami Galileo 
a GMES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1.6.3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Výrazne vyššie využívanie údajov 
z európskych satelitov možno dosiahnuť v 
prípade, že sa vyvinie súrodé úsilie o 
skoordinovanie a organizáciu spracovania, 
overovania a normalizácie údajov z 
vesmíru. Inováciami v oblasti nakladania 
s údajmi a ich šírenia takisto možno 
zabezpečiť vyššiu návratnosť investícií 
vesmírnych infraštruktúr a prispievať 
k riešeniu spoločenských výziev, najmä 
pokiaľ sa budú koordinovať v rámci 
celosvetového úsilia, ako je to napríklad v 
prípade globálneho systému systémov 
pozorovania Zeme, Európskeho satelitného 
navigačného systému Galileo alebo IPCC 
pre otázky zmeny klímy.

c) Výrazne vyššie využívanie údajov 
z európskych satelitov možno dosiahnuť v 
prípade, že sa vyvinie súrodé úsilie o 
skoordinovanie a organizáciu spracovania, 
overovania a normalizácie údajov z 
vesmíru. Inováciami v oblasti nakladania 
s údajmi a ich šírenia takisto možno 
zabezpečiť vyššiu návratnosť investícií 
vesmírnych infraštruktúr a prispievať 
k riešeniu spoločenských výziev, najmä 
pokiaľ sa budú koordinovať v rámci 
celosvetového úsilia, ako je to napríklad v 
prípade globálneho systému systémov 
pozorovania Zeme a príspevku Únie k 
programu GMES, Európskeho satelitného 
navigačného systému Galileo alebo IPCC 
pre otázky zmeny klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni je možné a malo by sa 
zásadne prispieť k riešeniu týchto výziev, 
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých a postaviť Európu do čela rýchlo 
sa rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu.

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni v partnerstve s tretími 
krajinami je možné a malo by sa zásadne 
prispieť k riešeniu týchto globálnych
výziev, a tak sa snažiť o dosiahnutie 
miléniových rozvojových cieľov,
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých a postaviť Európu do čela rýchlo 
sa rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných 
a jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá 
a koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi 
a multisektorovými tímami.

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných 
a jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné, účinné a dostupné
produkty, stratégie, intervencie a služby.
Pretrvávajúca povaha týchto výziev 
v Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 
podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. INKLUZÍVNA, INOVATÍVNA
A BEZPEČNÁ SPOLOČNOSŤ

6. EURÓPA V MENIACOM SA SVETE –
INKLUZÍVNE A INOVATÍVNE 
SPOLOČNOSTI

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6,1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitný cieľ spočíva v podpore 
inkluzívnej, inovatívnej a bezpečnej
európskej spoločnosti v kontexte 
nevídaných premien a čoraz väčšej 
vzájomnej celosvetovej závislosti.

Osobitný cieľ spočíva v podpore 
inkluzívnej a inovatívnej európskej 
spoločnosti v kontexte nevídaných premien 
a čoraz väčšej vzájomnej celosvetovej 
závislosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po tretie, na občanov EÚ majú čoraz 
väčší vplyv mnohé formy neistoty, či už 
zločin, násilie, terorizmus, kybernetické 
útoky, zneužívanie súkromia alebo ďalšie 
formy sociálneho a hospodárskeho 
neporiadku. Odhaduje sa, že v Európe sa 
pravdepodobne každý rok stane priamou 
obeťou zločinu 75 miliónov osôb. Priame 
náklady na zločin, terorizmus, nezákonné 
činnosti, násilie a katastrofy v Európe sa 
odhaduje na najmenej 650 mld. EUR (asi 
5 % HDP Únie) v roku 2010. Živým 
príkladom dôsledkov terorizmu je útok na 
budovu Dvojičiek na Manhattane z 11. 
septembra 2001. Stratili sa tisícky životov 

vypúšťa sa
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a odhaduje sa, že táto udalosť spôsobila 
v USA v nasledujúcom štvrťroku stratu 
produktivity v hodnote 35 mld. 
amerických dolárov, z hľadiska celkových 
výstupov v hodnote 47 mld. amerických 
dolárov a zvýšenie nezamestnanosti 
o takmer 1 %. Občania, podniky 
a inštitúcie sa čoraz viac zúčastňujú 
digitálnych interakcií a transakcií v 
sociálnych, finančných a obchodných 
oblastiach života, no rozvoj internetu 
takisto vedie k kybernetickým zločinom, 
ktoré každý rok spôsobujú náklady v 
miliardách EUR a k narušovaniu 
súkromia jednotlivcov alebo združení na 
celom kontinente. Rozšírenie neistoty 
v bežnom živote a z dôvodu 
neočakávaných situácií môže ovplyvniť 
dôveru občanov nielen v inštitúcie, ale aj 
voči sebe navzájom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na vybudovanie inkluzívnej, inovatívnej a
bezpečnej spoločnosti Európa potrebuje 
reakciu, v rámci ktorej sa vytvoria nové 
poznatky, technológie a spôsobilosti, a v 
ktorej sa určia politické možnosti. Tieto 
snahy pomôžu Európe v boji so svojimi 
výzvami nielen vnútorne, ale aj z hľadiska 
svetového hráča na medzinárodnej scéne.
Zároveň to pomôže členským štátom mať 
úžitok zo skúseností získaných mimo nich 
a umožní im to lepšie vymedziť osobitné 
opatrenia prispôsobené ich príslušnej 
situácii.

Na vybudovanie inkluzívnej a inovatívnej
spoločnosti potrebuje Európa reakciu, 
v rámci ktorej sa vytvoria nové poznatky, 
technológie a spôsobilosti, a v ktorej sa 
určia politické možnosti. Tieto snahy 
pomôžu Európe v boji so svojimi výzvami 
nielen vnútorne, ale aj z hľadiska 
svetového hráča na medzinárodnej scéne.
Zároveň to pomôže členským štátom mať 
úžitok zo skúseností získaných mimo nich 
a umožní im to lepšie vymedziť osobitné 
opatrenia prispôsobené ich príslušnej 
situácii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Financovaním Únie v rámci tejto výzvy sa 
teda bude podporovať rozvoj, vykonávanie 
a prispôsobovanie kľúčových politík Únie, 
najmä priorít stratégie Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
a stratégie Únie v oblasti vnútornej 
bezpečnosti vrátane politík v oblasti 
prevencie a reakcie na katastrofy. Bude sa 
vykonávať koordinácia s priamymi akciami 
Spoločného výskumného centra.

Financovaním Únie v rámci tejto výzvy sa 
teda bude podporovať rozvoj, vykonávanie 
a prispôsobovanie kľúčových politík Únie, 
najmä priorít stratégie Európa 2020 na
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu. Bude sa vykonávať 
koordinácia s priamymi akciami 
Spoločného výskumného centra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 6.3 – bod 6.3.2  – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je podporiť rozvoj inovatívnej 
spoločnosti a politiky v Európe 
prostredníctvom zapojenia občanov, 
podnikov a používateľov do výskumu a 
inovácie a podpora koordinovaných 
výskumných a inovačných politík 
v kontexte globalizácie. Osobitná podpora 
sa vyčlení na tvorbu európskeho 
výskumného priestoru a na rozvoj 
rámcových podmienok inovácie.

Cieľom je podporiť rozvoj inovatívnej 
spoločnosti a politiky v Európe 
prostredníctvom zapojenia občanov,
organizácií občianskej spoločnosti,
podnikov a používateľov do výskumu a 
inovácie a podpora koordinovaných 
výskumných a inovačných politík 
v kontexte globalizácie. Osobitná podpora 
sa vyčlení na tvorbu európskeho 
výskumného priestoru a na rozvoj 
rámcových podmienok inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.3. Bezpečná spoločnosť vypúšťa sa
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Cieľom je podporovať politiky EÚ 
v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti a zaručovať kybernetickú 
bezpečnosť, dôveru a súkromie na 
digitálnom jednotnom trhu, a zároveň 
zlepšovať konkurencieschopnosť odvetví 
EÚ v oblasti bezpečnosti, IKT a služieb. 
Dosiahne sa prostredníctvom vytvorenia 
inovatívnych technológií a riešení, ktoré 
sa zameriavajú na vypĺňanie 
bezpečnostných medzier a vedú 
k predchádzaniu bezpečnostných hrozieb. 
Tieto akcie orientované na poslanie budú 
prihliadať na rôznych konečných 
používateľov (občanov, podniky a úrady 
vrátane vnútroštátnych a medzinárodných 
orgánov, civilnú ochranu, presadzovanie 
práva, pohraničných strážnikov atď.) s 
cieľom zohľadniť rozvoj bezpečnostných 
hrozieb a ochranu súkromia a potrebné 
spoločenské hľadiská.
Zámerom činností je:
(a) bojovať proti zločinu a terorizmu;
(b) posilniť bezpečnosť prostredníctvom 
riadenia hraníc;
(c) zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť;
(d) zvýšiť odolnosť Európy voči krízam 
a katastrofám;
(e) zabezpečiť súkromie a slobodu na 
internete a posilniť spoločenský rozmer 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
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
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6a.1. Osobitný cieľ
Osobitným cieľom je podporovať 
bezpečné európske spoločnosti v kontexte 
nevídaných premien a čoraz väčšej 
vzájomnej celosvetovej závislosti a hrozieb 
a pritom posilňovať európsku kultúru 
slobody a spravodlivosti.
Rozšíreným je pocit neistoty, ktorý 
pramení z trestnej činnosti, násilia, 
terorizmu, prírodných i človekom 
zapríčinených katastrof, kybernetických 
útokov, zneužívania súkromia či ďalších 
foriem sociálneho a hospodárskeho 
nepokoja. Tento pocit má priamy vplyv na 
občanov a širší dosah aj na dôveru, 
starostlivosť a komunikáciu a je 
prepojený s úrovňou prípravy 
a organizácie spoločnosti.
Odhaduje sa, že v Európe sa 
pravdepodobne každý rok stane priamou 
obeťou trestnej činnosti 75 miliónov 
osôb1. Podľa odhadov dosiahli v roku 
2010 priame náklady súvisiace s trestnou 
činnosťou, terorizmom, nezákonnými 
činnosťami, násilím a katastrofami 
v Európe najmenej 650 mld. EUR (asi 
5 % HDP Únie). Živým príkladom 
dôsledkov terorizmu je útok na budovu 
Dvojičiek na Manhattane z 11. septembra 
2001. Stratili sa tisícky životov a odhaduje 
sa, že táto udalosť spôsobila v USA 
v nasledujúcom štvrťroku stratu 
produktivity v hodnote 35 mld. 
amerických dolárov, z hľadiska celkových 
výstupov v hodnote 47 mld. amerických 
dolárov a zvýšenie nezamestnanosti 
o takmer 1 %. Mala za následok aj 
významné kultúrne a globálne dôsledky. 
Občania, podniky a inštitúcie sa čoraz 
viac zúčastňujú digitálnych interakcií 
a transakcií v sociálnych, finančných 
a obchodných oblastiach života, no rozvoj 
internetu vedie takisto ku kybernetickým 
zločinom, ktoré každý rok spôsobujú 
škody vo výške miliárd EUR, 
a k narušovaniu súkromia jednotlivcov 
alebo združení na celom kontinente. 
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Zmeny v povahe a vnímaní neistoty 
v bežnom živote môžu ovplyvniť dôveru 
občanov nielen v inštitúcie, ale aj voči 
sebe navzájom.
Na predvídanie týchto hrozieb, 
predchádzanie im a ich riadenie je 
potrebné vypracovať a využívať inovačné 
technológie, riešenia, prognostické 
nástroje a znalosti, stimulovať spoluprácu 
medzi poskytovateľmi a používateľmi, 
nachádzať riešenia v oblasti civilnej 
bezpečnosti, zlepšovať 
konkurencieschopnosť európskeho 
bezpečnostného priemyslu a služieb 
vrátane IKT, predchádzať pirátstvu 
a porušovaniu ľudských práv na internete 
a inde a bojovať proti nim, a súčasne 
zabezpečiť jednotlivé práva a slobody pre 
európskych občanov.
V rámci tejto výzvy sa pomocou programu 
Horizont 2020 podporí výskum 
technológií využívaných v civilnej 
bezpečnosti a v sektore obrany a výskum 
zameraný na európske kapacity v oboch 
týchto oblastiach. Na tento účel bude 
rozsah výskumu v oblasti bezpečnosti 
zahŕňať vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť 
vrátane spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky a podporí sa ním celé 
spektrum technológií s dvojakým využitím, 
pričom v prípade potreby sa k práci 
Komisie pridruží Európska obranná 
agentúra. Pri uskutočňovaní 
technologického výskumu a inovácií, ako 
aj spoločného výskumu a rozvoja v rámci 
tejto výzvy sa osobitná pozornosť bude 
venovať aspektom ako štandardizácia, 
prirodzená interoperabilita, kľúčové 
podporné technológie, strategická 
nezávislosť a bezpečnosť dodávok 
prostredníctvom zachovania excelentnosti 
a inovácií v dodávateľskom reťazci 
technológií.
Keďže bezpečnostné politiky by mali 
pôsobiť navzájom s inými sociálnymi 
politikami, dôležitým hľadiskom tejto 
výzvy bude aj posilnenie spoločenského 
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rozmeru výskumu v oblasti bezpečnosti.
6a.2. Odôvodnenie a pridaná hodnota 
Únie
Bezpečnosť je pre Európu a jej občanov 
oprávnenou obavou a v tejto súvislosti 
predstavuje jednu z hlavných výziev pre 
spoločnosť. Únia, jej občania, priemysel 
a medzinárodní partneri čelia rôznym 
bezpečnostným hrozbám, napríklad 
trestným činom, terorizmu, nezákonnému 
obchodovaniu 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, pričom útoky 
môžu pochádzať z rôznych zdrojov. 
Napríklad útoky proti informačným alebo 
komunikačným systémom verejných 
orgánov a súkromných subjektov nielen 
podkopávajú dôveru občanov 
v informačné a komunikačné systémy 
a vedú k priamym finančným stratám 
a stratám podnikateľských príležitostí, ale 
môžu aj vážne ovplyvniť kritickú 
infraštruktúru a služby, akými sú 
energetika, letectvo a iné druhy dopravy, 
dodávky vody a potravín, zdravie, financie 
alebo telekomunikácie.
Takéto hrozby by mohli ohroziť vnútorné 
základy našej spoločnosti. Technológie 
a tvorivý dizajn môžu významným 
spôsobom prispieť ku každému možnému 
riešeniu. Pri vyvíjaní nových riešení by sa 
však malo pamätať na vhodnosť 
prostriedkov a ich primeranosť vzhľadom 
na dopyt spoločnosti, a to najmä v 
súvislosti so zaručením základných práv 
a slobôd pre občanov.
Bezpečnosť predstavuje navyše aj jednu 
z hlavných ekonomických výziev. 
Celosvetový trh v oblasti bezpečnosti má 
hodnotu približne 100 miliárd EUR ročne, 
pričom Európa sa na ňom podieľa 25 % 
až 35 %. Okrem toho je to trh, ktorý 
napriek súčasnej hospodárskej kríze 
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rýchlo rastie. Vzhľadom na potenciálny 
vplyv niektorých hrozieb na služby, siete 
alebo podniky sa zavedenie vhodných 
riešení v oblasti bezpečnosti stalo pre 
hospodárstvo a konkurencieschopnosť 
európskej výroby kľúčovým.
Únia bude teda v rámci tejto výzvy 
finančne podporovať rozvoj, vykonávanie 
a prispôsobovanie kľúčových politík Únie, 
najmä priorít stratégie Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky vrátane priorít spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky, 
stratégie Únie v oblasti vnútornej 
bezpečnosti vrátane politík v oblasti 
prevencie a reakcie na katastrofy 
a Digitálnej agendy pre Európu. Bude sa 
vykonávať koordinácia s priamymi 
akciami Spoločného výskumného centra.
Vzhľadom na osobitnú povahu 
bezpečnosti sa zavedú konkrétne 
opatrenia v oblasti prípravy programov 
a riadenia vrátane dohôd s výborom 
uvedených v článku 9 rozhodnutia Rady, 
ktorým sa zriaďuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 2020 –
Rámcový program pre výskum a inovácie 
(2014 – 2020). 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 
v opatreniach v oblasti prípravy 
programov a riadenia prijatých pre túto 
výzvu vrátane aspektov komitológie.
Napokon, keďže sa výskum v rámci tejto 
výzvy bude zameriavať na uplatnenie 
výsledkov v oblasti civilnej bezpečnosti, 
ako aj v sektore obrany, bude v rámci 
všetkých hľadísk súvisiacich 
s vykonávaním tejto výzvy zabezpečená 
aktívna spolupráca s Európskou 
obrannou agentúrou. Na tento účel by sa 
Európska obranná agentúra mala 
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zúčastňovať na stanovení opatrení pre 
oblasti riadenia, prípravy programov 
a správy pre túto výzvu vrátane aspektov 
medziútvarovej spolupráce a komitológie. 
Ďalej sa posilnia aj koordinačné 
mechanizmy s príslušnými agentúrami 
Únie, ako je FRONTEX, EMSA 
a Europol, s cieľom zlepšiť koordináciu 
programov a politík Únie v oblasti 
vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, ako aj 
ďalších iniciatív Únie.
6a.3. Základné línie činností
Cieľom je podporovať politiky EÚ 
v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti a zaručovať kybernetickú 
bezpečnosť, dôveru a súkromie na 
digitálnom jednotnom trhu a zároveň 
zlepšovať konkurencieschopnosť 
bezpečnostného priemyslu a služieb Únie 
vrátane IKT. Tieto činnosti budú zahŕňať 
dôraz na výskum a rozvoj ďalšej 
generácie inovačných riešení tak, že sa 
bude pracovať na nových koncepciách 
a návrhoch, ako aj na interoperabilných 
normách. Dosiahne sa to prostredníctvom 
vytvorenia inovačných technológií 
a riešení, ktoré sa budú zameriavať na 
odstraňovanie bezpečnostných 
nedostatkov a povedú k zníženiu rizika 
vyplývajúceho z bezpečnostných hrozieb. 
Tieto cieľavedomé akcie budú prihliadať 
na požiadavky rôznych konečných 
používateľov (občanov, podniky a úrady 
vrátane vnútroštátnych a medzinárodných 
orgánov, civilnú ochranu, presadzovanie 
práva, pohraničných strážnikov atď.) 
s cieľom zohľadniť vývoj bezpečnostných 
hrozieb a ochrany súkromia a nevyhnutné 
spoločenské hľadiská.
V rámci programu Horizont 2020 sa 
výskum súvisiaci so spoločnou 
bezpečnostnou a obrannou politikou 
podporí konkrétne takto:
(i) v rámci Horizontu 2020 sa podporí 
účinné monitorovanie vznikajúcich 
nových technológií, ktoré môže významne 
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zmeniť podobu budúcich kapacít v oblasti 
bezpečnosti a obrany či oblasť 
bezpečnosti. Na základe tohto 
monitorovania sa vďaka prevratnému 
a vysoko prínosnému výskumu odstránia 
rozdiely medzi inovačnými koncepciami 
a prelomovými objavmi a ich využitím 
v oblasti bezpečnosti a obrany.
(ii) v rámci Horizontu 2020 sa podporia 
osobitne vybrané spoločné výskumné 
a rozvojové činnosti uskutočňované 
niekoľkými členskými štátmi za účasti 
Únie, ako sa uvádza v článku 185 ZFEÚ. 
Cieľom takýchto iniciatív bude zabezpečiť 
účinné zlepšenie európskych kapacít 
podľa cieľov politiky členských štátov 
a Únie prostredníctvom rozvoja 
inovačných technológií pre súčasné 
systémy overené na základe testovania 
a predvedenia. Takáto spolupráca bude 
vychádzať z iniciatívy členských štátov.
Zámerom činností je:
a) zvýšiť bezpečnosť ochrany občanov –
boj proti trestnej činnosti a terorizmu;
b) chrániť a zlepšovať odolnosť 
kritických infraštruktúr;
c) posilniť bezpečnosť prostredníctvom 
riadenia hraníc, ako aj morskú 
bezpečnosť;
d) zabezpečiť a zlepšiť počítačovú 
bezpečnosť;
e) zvýšiť odolnosť Európy voči krízam 
a katastrofám;
f) posilniť spoločenský rozmer 
bezpečnosti a zabezpečiť súkromie 
a slobodu na internete; 
g) posilniť schopnosť vykonávať misie 
a operácie v rámci spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky.
_____________
1 COM(2011) 0274 v konečnom znení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 6.3 – bod 6.3.3  – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) posilňovať bezpečnosť 
a transformáciu konfliktov v tretích 
krajinách prostredníctvom predchádzania 
konfliktom, budovania mieru, dialógu, 
mediácie a zmierovania, a reformy 
sektora civilnej bezpečnosti;
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