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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom osobitného návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, Ktorý sa týka 
programu Horizont 2020, je zjednotiť všetky formy financovania výskumu a inovácií v rámci 
EÚ do jedného programu a doplniť nariadenie o rámcovom programe Horizont 2020.

Spravodajkyňa víta návrh nariadenia a silne podporuje zámer považovať excelentnosť vo 
vede za kľúčové kritérium pre poskytnutie finančných prostriedkov. Napriek tomu sa však 
spravodajkyňa domnieva, že prostriedky musia byť dostupnejšie a treba zjednodušiť 
predkladanie žiadostí. Spravodajkyňa preto víta skutočnosť, že pozornosť je zameraná na 
zjednodušenie postupu predkladania žiadostí, domnieva sa však, že postup predkladania 
žiadostí by bolo potrebné zjednodušiť ešte viac, než navrhuje Komisia. 

Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že program Horizont 2020 by mal dopĺňať ďalšie 
európske programy, najmä program Erasmus pre všetkých, a že by bolo treba ďalej zdôrazniť 
úlohu akademického výskumu v dynamizácii MSP. Výskum v oblasti kultúrneho dedičstva 
Európy, ktorý bol začlenený do predchádzajúcich programov financovania výskumu, navyše 
nie je v programe Horizont 2020 konkrétne spomenutý. Spravodajkyňa preto žiada, aby bolo 
kultúrne dedičstvo konkrétne spomenuté v nariadení.

Keďže Európska únia získala na základe Lisabonskej zmluvy nové právomoci v oblasti 
športu, spravodajkyňa ďalej žiada, aby sa prostriedky vyčlenené v programe Horizont 2020 
priamo využili na zdôraznenie potenciálu výskumu v oblasti športu ako prostriedku na 
celkové zlepšenie zdravia obyvateľov Európy a na posilnenie sociálnej súdržnosti a 
začleňovania. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Časť III „Spoločenské výzvy“ by mala 
viesť k zvýšeniu efektivity výskumu a 
inovácií pri reakciách na kľúčové sociálne 
problémy tým, že podporí činnosti v oblasti 
špičkového výskumu a inovácií. Tieto 
činnosti by sa mali vykonávať pomocou 
prístupu vychádzajúceho z výziev, pri 
ktorom sa zhromaždia zdroje a znalosti z 

(11) Časť III „Spoločenské výzvy“ by mala 
viesť k zvýšeniu efektivity výskumu a 
inovácií pri reakciách na kľúčové sociálne 
problémy tým, že podporí činnosti v oblasti 
špičkového výskumu a inovácií. Tieto 
činnosti by sa mali vykonávať pomocou 
prístupu vychádzajúceho z výziev, pri 
ktorom sa zhromaždia zdroje a znalosti z 
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rozličných oblastí, technológií a disciplín. 
Výskum v oblasti spoločenských a 
humanitných vied je dôležitým prvkom 
riešenia všetkých týchto výziev. Činnosti 
by mali zahŕňať kompletné spektrum 
výskumu a inovácií s dôrazom na činnosti 
súvisiace s inováciami, ako sú napríklad 
uvádzanie pilotných projektov, 
preukazovanie, experimentálne zariadenia 
(tzv. testbeds) a podpora verejného 
obstarávania, prednormatívny výskum, 
štandardné prostredie a zavádzanie inovácií 
na trh. Tieto činnosti by mali slúžiť na 
priamu podporu príslušných právomocí v 
jednotlivých oblastiach politiky na úrovni 
Únie. Všetky úlohy by mali prispieť k 
dosahovaniu všeobecného cieľa 
udržateľného rozvoja.

rozličných oblastí, technológií a disciplín. 
Výskum v oblasti spoločenských a 
humanitných vied je dôležitým prvkom 
riešenia všetkých týchto výziev. Činnosti 
by mali zahŕňať kompletné spektrum 
výskumu a inovácií s dôrazom na činnosti 
súvisiace s inováciami, ako sú napríklad 
uvádzanie pilotných projektov, 
preukazovanie, experimentálne zariadenia 
(tzv. testbeds) a podpora verejného 
obstarávania, prednormatívny výskum, 
štandardné prostredie a zavádzanie inovácií 
na trh. Mal by sa podporovať výskum 
aspektu zdravia a spoločenskej súdržnosti 
v oblasti fyzickej činnosti. Podporiť treba 
aj výskum kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a ochranu tradičných 
znalostí, najmä v spolupráci s tretími 
krajinami. Tieto činnosti by mali slúžiť na 
priamu podporu príslušných právomocí v 
jednotlivých oblastiach politiky na úrovni 
Únie. Všetky úlohy by mali prispieť k 
dosahovaniu všeobecného cieľa 
udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Priame kroky Spoločného 
výskumného centra by sa mali realizovať 
flexibilným, účinným a transparentným 
spôsobom a mali by sa pritom zohľadniť 
príslušné potreby klientov Spoločného 
výskumného centra a politiky Únie, ako aj 
dodržiavať cieľ, ktorým je ochrana 
finančných záujmov Únie. Tieto kroky v 
oblasti výskumu by sa mali v prípade 
potreby prispôsobiť týmto potrebám a 
vedeckému a technologickému pokroku a 
mali by sa zameriavať na dosahovanie 
špičkovej úrovne vedy.

(13) Priame kroky Spoločného 
výskumného centra by sa mali realizovať 
flexibilným, účinným a transparentným 
spôsobom a mali by sa pritom zohľadniť 
príslušné potreby klientov Spoločného 
výskumného centra a politiky Únie, ako aj 
dodržiavať cieľ, ktorým je ochrana 
finančných záujmov Únie. Tieto kroky 
v oblasti výskumu by sa mali v prípade 
potreby prispôsobiť týmto potrebám 
a vedeckému a technologickému pokroku 
a mali by sa zameriavať na dosahovanie 
špičkovej úrovne vedy a zabezpečenie 
šírenia v odvetviach kultúry, komunikácie 
a vzdelávania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Špecifický program by mal dopĺňať 
opatrenia členských štátov, ako aj Únie, 
ktoré sú potrebné vzhľadom na celkové 
strategické úsilie vyvíjané pri 
implementácii stratégie Európa 2020, a to 
predovšetkým prostredníctvom opatrení v 
politických oblastiach súdržnosti, 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
priemyslu, verejného zdravia, ochrany 
spotrebiteľov, zamestnanosti a sociálnej 
politiky, energetiky, dopravy, životného 
prostredia, ochrany klímy, bezpečnosti, 
námornej dopravy a rybolovu, rozvojovej 
spolupráce, rozširovania a susedskej 
politiky.

(15) Špecifický program by mal dopĺňať 
opatrenia členských štátov, ako aj Únie, 
ktoré sú potrebné vzhľadom na celkové 
strategické úsilie vyvíjané pri realizácii
stratégie Európa 2020, a to predovšetkým 
prostredníctvom opatrení v politických 
oblastiach súdržnosti, poľnohospodárstva 
a rozvoja vidieka, vzdelávania a odbornej 
prípravy, kultúry a umenia, priemyslu, 
verejného zdravia, ochrany spotrebiteľov, 
zamestnanosti a sociálnych politík, otázok 
rodovej rovnosti, športu, energetiky, 
dopravy, životného prostredia, ochrany 
klímy, bezpečnosti, námornej dopravy a 
rybolovu, kultúrneho dedičstva,
rozvojovej spolupráce, rozširovania 
a susedskej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zlepšiť podmienky v oblasti 
celoživotného zdravia a pohody,

(a) zlepšiť podmienky v oblasti 
celoživotného zdravia a pohody aj 
prostredníctvom účasti na športových 
aktivitách;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fa) podporovať a chrániť kultúrnu 
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a jazykovú rozmanitosť a chrániť 
historické, umelecké a kultúrne dedičstvo 
v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – podbod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, 
aby sa zabezpečil široký prístup k 
inováciám, ktorý sa neobmedzuje iba na 
vývoj nových produktov a služieb na 
základe prelomových objavov v oblasti 
vedy a technológií, ale zahŕňa aj aspekty, 
ako je napríklad novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie, sociálne inovácie a inovácie 
mimo technologickej oblasti. Iba 
holistickým prístupom k inováciám je 
možné riešiť spoločenské problémy a 
súčasne podporovať vznik nových 
konkurencieschopných podnikov a odvetví.

Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, 
aby sa zabezpečil široký prístup 
k inováciám, ktorý sa neobmedzuje iba na 
vývoj nových produktov a služieb na 
základe prelomových objavov v oblasti 
vedy a technológií, ale zahŕňa aj aspekty, 
ako je napríklad novátorské využívanie 
existujúcich technológií, sústavné 
zlepšovanie, sociálne inovácie a inovácie 
mimo technologickej oblasti, a aby sa 
maximalizovalo šírenie, dostupnosť 
a využívanie získaných poznatkov. Iba 
holistickým prístupom k inováciám je 
možné riešiť spoločenské problémy a 
súčasne podporovať vznik nových 
konkurencieschopných podnikov a odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – podbod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bude plne integrovaný do každého zo 
všeobecných cieľov programu Horizont 
2020. Tento prístup bude zahŕňať rozsiahle 
možnosti na podporu tohto výskumu 
prostredníctvom Európskej rady pre 
výskum, akcií Marie Curie alebo 
výskumných infraštruktúr.

bude plne integrovaný do každého zo 
všeobecných cieľov programu Horizont 
2020. Tieto oblasti tvoria základ krokov 
podniknutých na riešenie celého spektra 
problémov, ktorým Európska únia čelí 
z hľadiska začleňovania občanov každého 
pôvodu a prístupu, ktorý by mali mať 
občania k vzdelávaniu a sociálnym 
a kultúrnym právam. Tento prístup bude 
zahŕňať rozsiahle možnosti na podporu 
tohto výskumu prostredníctvom Európskej 
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rady pre výskum, akcií Marie Curie alebo 
výskumných infraštruktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – podbod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločenské a humanitné vedy sú takisto 
etablované ako zásadná zložka činností 
potrebných na riešenie jednotlivých 
spoločenských problémov, ktorou sa 
zväčšuje dosah týchto činností. Patria sem: 
pochopenie určujúcich činiteľov v oblasti 
zdravia a optimalizácia efektivity systémov 
zdravotnej starostlivosti, podpora politík 
posilňujúcich postavenie vidieckych oblastí 
a podpora spotrebiteľského výberu so 
znalosťou veci, lepšie podložené 
rozhodovanie v oblasti energetickej 
politiky a pri zabezpečovaní európskej 
elektrizačnej sústavy priaznivej pre 
spotrebiteľov, podpora dopravnej politiky 
založenej na dôkazoch a podpora 
prognostiky, podpora zmierňovania zmeny 
klímy a adaptačné stratégie, iniciatívy na 
efektívne využívanie zdrojov a opatrenia 
smerujúce k ekologickému a udržateľnému 
hospodárstvu.

Spoločenské a humanitné vedy sú takisto 
etablované ako zásadná zložka činností 
potrebných na riešenie jednotlivých 
spoločenských problémov, ktorou sa 
zväčšuje dosah týchto činností. Patria sem: 
pochopenie určujúcich činiteľov v oblasti 
zdravia vrátane telesnej výchovy a 
optimalizácia efektivity systémov 
zdravotnej starostlivosti, podpora politík 
posilňujúcich postavenie vidieckych oblastí 
a podpora uvedomelého spotrebiteľského 
výberu, lepšie podložené rozhodovanie 
v oblasti energetickej politiky a pri 
zabezpečovaní európskej elektrizačnej 
sústavy priaznivej pre spotrebiteľov, 
podpora dopravnej politiky založenej na 
dôkazoch a plánovania, podpora 
zmierňovania zmeny klímy a adaptačných 
stratégií, iniciatívy na efektívne využívanie 
zdrojov, opatrenia smerujúce 
k ekologickému a udržateľnému 
hospodárstvu a podpora ochrane 
a propagácii kultúrnej rozmanitosti 
a hmotného i nehmotného kultúrneho 
dedičstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – podbod 1.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rámci konkrétneho cieľa s názvom 
„Inkluzívne, inovačné a bezpečné 
spoločnosti“ sa navyše podporí aj výskum 
v oblasti spoločenských a humanitných 
vied týkajúci sa otázok horizontálnej 

V rámci konkrétneho cieľa s názvom 
„Inkluzívne, inovačné a bezpečné 
spoločnosti“ sa navyše podporí aj výskum 
v oblasti spoločenských a humanitných 
vied týkajúci sa otázok horizontálnej 
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povahy, ako je napríklad vytváranie 
inteligentného a udržateľného rastu, 
sociálne transformácie v európskych 
spoločnostiach, sociálne inovácie, inovácie 
vo verejnom sektore alebo postavenie 
Európy ako globálneho aktéra.

povahy, ako je napríklad vytváranie 
inteligentného a udržateľného rastu, 
sociálne transformácie v európskych 
spoločnostiach, sociálne inovácie, inovácie 
vo verejnom sektore alebo postavenie 
Európy ako globálneho aktéra, s cieľom 
pomôcť udržať vysokú úroveň kultúrnej 
interakcie a komunikácie s tretími 
krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme spoločného rozvoja nových 
poznatkov, budúcich a nových technológií, 
výskumných infraštruktúr a kľúčových 
kompetencií sa budú podporovať 
prierezové opatrenia medzi časťou I 
„Excelentná veda“, spoločenskými 
problémami a podpornými a 
priemyselnými technológiami. Bude sa 
takisto snažiť o väčšie využívanie 
výskumných infraštruktúr v spoločnosti, 
napríklad vo verejných službách, podpore 
vedy, oblasti civilnej bezpečnosti a v 
kultúre. Určovanie priorít pri vykonávaní 
priamych opatrení Spoločného 
výskumného centra a činnostiach 
Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (EIT) bude navyše náležite 
koordinované s ostatnými časťami 
programu Horizont 2020.

V záujme spoločného rozvoja nových 
poznatkov, budúcich a nových technológií, 
výskumných infraštruktúr a kľúčových 
kompetencií sa budú podporovať 
prierezové opatrenia medzi časťou I 
„Excelentná veda“, spoločenskými 
problémami a podpornými a 
priemyselnými technológiami. Bude sa 
takisto snažiť o väčšie využívanie 
výskumných infraštruktúr v spoločnosti, 
napríklad vo verejných službách, podpore 
vedy, oblasti civilnej bezpečnosti a v 
kultúre. Kľúčovým prvkom výskumných 
infraštruktúr je z tohto hľadiska 
akademická a vedecká literatúra. Preto je 
rozhodujúce, aby sa výskumné zistenia 
získané a overené na základe práce 
výskumníkov financovaných Úniou 
sprístupňovali celej vedeckej komunite.
Určovanie priorít pri vykonávaní priamych 
opatrení Spoločného výskumného centra a 
činnostiach Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu (EIT) bude 
navyše náležite koordinované s ostatnými 
časťami programu Horizont 2020.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitná pozornosť sa bude venovať aj 
koordinácii činností financovaných 
prostredníctvom programu Horizont 2020 s 
činnosťami podporovanými na základe 
iných programov financovania Únie, ako je 
napríklad spoločná poľnohospodárska 
politika, spoločná politika v oblasti 
rybolovu alebo program Erasmus For 
All:program Únie pre vzdelávanie, 
odbornú prípravu, mládež a šport alebo 
program zdravia pre rast. Zahŕňa to aj 
primerané skĺbenie s fondmi kohéznej 
politiky, pri ktorej podpora budovania 
kapacít pre výskum a inovácie na 
regionálnej úrovni môže slúžiť ako „brána 
k excelentnosti“, zriadenie regionálnych 
centier excelentnosti môže pomôcť 
odstrániť inovačný predel v Európe alebo 
podporiť rozsiahle demonštračné činnosti a 
pilotné projekty môžu pomôcť pri 
dosahovaní cieľa, ktorým je budovanie 
vedúceho postavenia európskeho 
priemyslu.

Osobitná pozornosť sa bude venovať aj 
koordinácii činností financovaných 
prostredníctvom programu Horizont 2020 
s činnosťami podporovanými na základe 
iných programov financovania Únie, ako je
napríklad spoločná poľnohospodárska 
politika, politika v oblasti kultúry (vrátane 
ochrany a rozvoja hmotného 
a nehmotného kultúrneho dedičstva),
spoločná politika v oblasti rybolovu alebo 
program Erasmus pre všetkých: program 
Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport alebo program Zdravie pre 
rast. Pre úspech programu Horizont 2020 
je nevyhnutný jeho súlad a prepojenie s 
týmito programami a ich vzájomná 
integrácia. Zahŕňa to aj primerané skĺbenie 
s fondmi kohéznej politiky, pri ktorej 
podpora budovania kapacít pre výskum a 
inovácie na regionálnej úrovni môže slúžiť 
ako „brána k excelentnosti“, zriadenie 
regionálnych centier excelentnosti môže 
pomôcť odstrániť inovačný predel v 
Európe alebo podporiť rozsiahle 
demonštračné činnosti a pilotné projekty 
môžu pomôcť pri dosahovaní cieľa, ktorým 
je budovanie vedúceho postavenia 
európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – podbod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na úspešné preskúmanie nových základov 
pre úplne nové budúce technológie je 
potrebná podpora veľkého množstva 
vysokorizikových vizionárskych 
vedeckých a technologických výskumných 
projektov spolupráce v počiatočnom štádiu. 

Na úspešné preskúmanie nových základov 
pre úplne nové budúce technológie je 
potrebná podpora veľkého množstva 
vysokorizikových vizionárskych 
vedeckých a technologických výskumných 
projektov spolupráce v počiatočnom štádiu. 
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Keďže táto činnosť nie je tematicky presne 
obmedzená a nie je normatívna, umožňuje 
vznik všemožných nových nápadov v 
najširšom spektre tém a disciplín. Podpora 
nápadov v zárodku vyžaduje angažovaný, 
rizikový a intenzívny medziodborový 
prístup k výskumu, ktorý presahuje hranice 
prísne technologicky vymedzených oblastí. 
Pre podporu vzniku budúcich subjektov s 
vedúcim postavením vo výskume a 
priemysle je dôležité aj pritiahnutie 
a podnecovanie účasti nových subjektov s 
vysokým potenciálom, napríklad mladých 
výskumníkov a moderných MSP, na 
výskume a inováciách.

Keďže táto činnosť nie je tematicky presne 
obmedzená a nie je normatívna, umožňuje 
vznik všemožných nových nápadov v 
najširšom spektre tém a disciplín. Podpora 
nápadov v zárodku vyžaduje angažovaný, 
rizikový a intenzívny medziodborový 
prístup k výskumu, ktorý presahuje hranice 
prísne technologicky vymedzených oblastí. 
Pre podporu vzniku budúcich subjektov s 
vedúcim postavením vo výskume a 
priemysle je dôležité aj pritiahnutie 
a podnecovanie účasti nových subjektov s 
vysokým potenciálom, napríklad mladých 
výskumníkov a moderných MSP, na 
výskume a inováciách, čo môže byť 
dôležité aj pre zabezpečovanie 
inovatívnych a dynamických pracovníkov 
pre MSP v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – podbod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

To sa dosiahne predovšetkým 
štruktúrovaním a zvyšovaním excelentnej 
odbornosti podstatnej časti 
vysokokvalitných úvodných školení pre 
začínajúcich výskumných pracovníkov a 
doktorandov zo všetkých členských štátov 
a pridružených krajín. Ak sa začínajúcim 
výskumníkom poskytne možnosť získať 
rozmanité zručnosti, ktoré im v súčasnosti 
aj budúcnosti umožnia plniť náročné úlohy, 
ďalšia generácia výskumníkov bude 
využívať výhody lepších pracovných 
príležitostí vo verejnom aj súkromnom 
sektore, čím sa do výskumu pritiahnu 
mladí ľudia.

To sa dosiahne predovšetkým 
štruktúrovaním a zvyšovaním excelentnej 
odbornosti podstatnej časti 
vysokokvalitných úvodných školení pre 
začínajúcich výskumných pracovníkov a 
doktorandov zo všetkých členských štátov 
a pridružených krajín. Ak sa začínajúcim 
výskumníkom poskytne možnosť získať 
rozmanité zručnosti, ktoré im v súčasnosti 
aj budúcnosti umožnia plniť náročné úlohy, 
ďalšia generácia výskumníkov bude 
využívať výhody lepších pracovných 
príležitostí vo verejnom aj súkromnom 
sektore, čím sa do výskumu pritiahnu 
mladí ľudia. Okrem toho sa musia jasne 
vymedziť kandidáti na doktorát ako jedna 
z kľúčových cieľových skupín nového 
programu pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport, ktorého zdroje 
sa musia vzájomne dopĺňať so zdrojmi 
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programu Horizont 2020. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – podbod 1.3 – podbod 1.3.5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňovanie návrhov a vývoja 
konvergenčných technológií s cieľom 
vytvoriť nové podnikateľské príležitosti 
vrátane zachovania európskych materiálov 
historickej alebo kultúrnej hodnoty.

Uplatňovanie návrhov a vývoja 
konvergenčných technológií s cieľom 
vytvoriť nové podnikateľské príležitosti 
pre MSP v kreatívnych odvetviach vrátane 
zachovania európskych materiálov 
historickej alebo kultúrnej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – podbod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

MSP sa podporia v rámci programu 
Horizont 2020. Na tento účel je určený 
nástroj vyhradený pre MSP, ktorý sa 
zameriava na všetky typy inovačných MPS 
vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa, rásť 
a internacionalizovať sa. Bude sa 
poskytovať pre všetky typy inovácií 
vrátane netechnologických inovácií a 
inovácií služieb. Cieľom je prekonať 
nedostatočné financovanie počiatočných 
fáz vysokorizikového výskumu a inovácií, 
stimulovať prelomové inovácie a zvýšiť 
komercializáciu výsledkov výskumu 
súkromného sektora.

MSP sa podporia v rámci programu 
Horizont 2020. Na tento účel je určený 
nástroj vyhradený pre MSP, ktorý sa 
zameriava na všetky typy inovačných MPS 
vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa, rásť 
a internacionalizovať sa. Bude sa 
poskytovať pre všetky typy inovácií 
vrátane netechnologických inovácií, 
inovácií služieb a inovácií v kreatívnych 
odvetviach. Cieľom je prekonať 
nedostatočné financovanie počiatočných 
fáz vysokorizikového výskumu a inovácií, 
stimulovať prelomové inovácie a zvýšiť 
komercializáciu výsledkov výskumu 
súkromného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – podbod 3.2 – podbod 3.2.3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora inovácií stimulovaných trhom s 
cieľom zlepšenia inovačných kapacít 
firiem prostredníctvom zlepšenia 
rámcových podmienok pre inovácie, ako aj 
riešenia konkrétnych prekážok 
zabraňujúcich rastu inovačných firiem, 
najmä MSP a stredne veľkých podnikov, s 
potenciálom rýchleho rastu. Podporu získa 
špecializovaná inovačná podpora (napr. 
využívanie práv duševného vlastníctva, 
siete dodávateľov, podpora podnikov 
prenášajúcich technológie, strategický 
návrh) a preskúmanie verejných politík v 
súvislosti s inováciami.

Podpora inovácií stimulovaných trhom 
s cieľom zlepšenia inovačných kapacít 
firiem prostredníctvom zlepšenia 
rámcových podmienok pre inovácie, ako aj 
riešenia konkrétnych prekážok 
zabraňujúcich rastu inovačných firiem, 
najmä MSP a stredne veľkých podnikov, 
s potenciálom rýchleho rastu vrátane 
firiem v kreatívnych odvetviach. Podporu 
získa špecializovaná inovačná podpora 
(napr. využívanie práv duševného 
vlastníctva, siete dodávateľov, podpora 
podnikov prenášajúcich technológie, 
strategický návrh) a preskúmanie 
verejných politík v súvislosti s inováciami. 
Inovácie majú aj kultúrny rozmer, keďže 
obsah je stimulom technológie. Kultúrny 
rozvoj pre inovácie nad rámec čistého 
technologického vnímania inovácií je 
dôležitým krokom vpred a súčasný 
program toto tempo posilňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spojitosti s poskytovaním podpory na 
sociálne a humanitné vedy v rámci 
programu Horizont 2020 treba vymedziť 
aj samostatnú prioritu, ktorá vymedzí 
konkrétny rozsah danej podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – podbod 1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude napríklad 

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude napríklad 
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vyžadovať integrované metódy z oblasti 
molekulárnej biológie, epidemiológie a 
toxikológie zamerané na skúmanie vzťahov 
medzi zdravím a životným prostredím 
vrátane štúdií režimov pôsobenia 
chemických látok a kombinovaného 
pôsobenia znečistenia a iných stresových 
faktorov súvisiacich so životným 
prostredím a klímou, integrovaného 
toxikologického testovania, ako aj 
alternatívnych metód testovania na 
zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 
prístupy využívajúce biologické 
ukazovatele novej generácie vychádzajúce 
z omických vied a epigenetiky, 
biologického monitorovania ľudí, 
hodnotenia vystavenia osôb jednotlivým 
faktorom a modelovania s cieľom pochopiť 
kombinované, kumulatívne a akútne 
pôsobenie jednotlivých spoločensko-
hospodárskych i behaviorálnych faktorov. 
Podporí sa lepšie prepojenie s údajmi o 
životnom prostredí pomocou pokročilých 
informačných systémov.

vyžadovať integrované metódy z oblasti 
molekulárnej biológie, epidemiológie a 
toxikológie zamerané na skúmanie vzťahov 
medzi zdravím a životným prostredím 
vrátane štúdií režimov pôsobenia 
chemických látok a kombinovaného 
pôsobenia znečistenia a iných stresových 
faktorov súvisiacich so životným 
prostredím a klímou, integrovaného 
toxikologického testovania, ako aj 
alternatívnych metód testovania na 
zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 
prístupy využívajúce biologické 
ukazovatele novej generácie vychádzajúce 
z omických vied a epigenetiky, 
biologického monitorovania ľudí, 
hodnotenia vystavenia osôb jednotlivým 
faktorom a modelovania s cieľom pochopiť 
kombinované, kumulatívne a akútne 
pôsobenie jednotlivých spoločensko-
hospodárskych i behaviorálnych faktorov, 
napríklad telesnej výchovy. Podporí sa 
lepšie prepojenie s údajmi o životnom 
prostredí pomocou pokročilých 
informačných systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – podbod 1.12 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nákladovo výhodné a používateľsky 
priaznivé riešenia pre aktívny samostatný 
život a život s asistenciou pre starnúcich 
obyvateľov a ľudí s postihnutím vyžadujú 
viacodborový pokročilý a aplikovaný 
výskum a inovácie s využitím 
behaviorálnych, gerontologických, 
digitálnych a iných vied. Táto oblasť 
zahŕňa rôzne podmienky a technológie, 
systémy a služby vedúce k zvýšeniu 
kvality života a funkčnosti vrátane 
mobility, inteligentných personalizovaných 
asistenčných technológií, služieb a 

Nákladovo výhodné a používateľsky 
priaznivé riešenia pre aktívny samostatný 
život a život s asistenciou pre starnúcich 
obyvateľov a ľudí s postihnutím vyžadujú 
viacodborový pokročilý a aplikovaný 
výskum a inovácie s využitím 
behaviorálnych, gerontologických, 
digitálnych, sociálnych, humanitných a 
iných vied. Táto oblasť zahŕňa rôzne 
podmienky a technológie, systémy a služby 
vedúce k zvýšeniu kvality života a 
funkčnosti vrátane mobility, inteligentných 
personalizovaných asistenčných 
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sociálnej robotiky a pomoc poskytovanú 
okolím. Podporia sa pilotné projekty v 
oblasti výskumu a inovácií zamerané na 
uplatňovanie a široké využívanie riešení.

technológií, služieb a sociálnej robotiky a 
pomoc poskytovanú okolím. Podporia sa 
pilotné projekty v oblasti výskumu a 
inovácií zamerané na uplatňovanie a široké 
využívanie riešení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – podbod 1.13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zlepšenie postavenia jednotlivcov pri 
skvalitňovaní a riadení vlastného zdravia 
počas života povedie k ušetreniu nákladov 
na systémy zdravotnej starostlivosti, 
pričom sa umožní manažment chronických 
ochorení mimo inštitúcií a zlepšia výsledky 
v oblasti zdravia. Na dosiahnutie tohto 
cieľa sú potrebné výskum modelov 
správania a sociálnych modelov, 
sociálnych postojov a cieľov v oblasti 
personalizovaných zdravotníckych 
technológií, mobilné alebo prenosné 
nástroje, nová diagnostika a 
personalizované služby zamerané na 
podporu zdravého životného štýlu, pohody, 
samostatnej starostlivosti, zdokonalenej 
interakcie medzi občanom a 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
personalizovaných programov 
manažmentu ochorenia a postihnutia, ako 
aj podpora infraštruktúr s dostupnými 
poznatkami.

Zlepšenie postavenia jednotlivcov pri 
skvalitňovaní a riadení vlastného zdravia 
počas života povedie k ušetreniu nákladov 
na systémy zdravotnej starostlivosti, 
pričom sa umožní manažment chronických 
ochorení mimo inštitúcií a zlepšia výsledky 
v oblasti zdravia. Na dosiahnutie tohto 
cieľa sú potrebné výskum modelov 
správania a sociálnych modelov, 
sociálnych postojov, vplyvu telesného 
cvičenia a cieľov v oblasti 
personalizovaných zdravotníckych 
technológií zameraný najmä na prevenciu 
chorôb, mobilné alebo prenosné nástroje, 
nová diagnostika a personalizované služby 
zamerané na podporu zdravého životného 
štýlu, pohody, samostatnej starostlivosti, 
zdokonalenej interakcie medzi občanom 
a zdravotníckymi pracovníkmi 
a personalizovaných programov 
manažmentu ochorenia a postihnutia, ako 
aj podpora infraštruktúr s dostupnými 
poznatkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 5 – podbod 5.1 – podbod 5.1.2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poznatky o tom, ako sa môžu spoločnosť a 
hospodárstvo prispôsobiť následkom 

Poznatky o tom, ako sa môžu spoločnosť a 
hospodárstvo prispôsobiť následkom 
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zmeny klímy, nie sú úplné. Účinné, 
spravodlivé a sociálne prijateľné opatrenia 
na vytvorenie prostredia a spoločnosti, 
ktoré budú odolné voči zmene klímy, 
vyžadujú integrovanú analýzu súčasných a 
budúcich vplyvov, slabých miest, 
vystavenia obyvateľstva zmene klímy, 
rizík, nákladov a príležitostí v oblasti 
zmeny klímy a variability, pričom je 
potrebné zohľadniť mimoriadne udalosti a 
súvisiace nebezpečenstvá, ktoré 
predstavuje klíma, ako aj ich opakovanie. 
Táto analýza sa vypracuje aj v oblasti 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy na 
biodiverzitu, ekosystémy a ekosystémové 
služby, infraštruktúry a hospodárske a 
prírodné aktíva. Dôraz sa bude klásť na 
najcennejšie prírodné ekosystémy a 
vybudované prostredia, ako aj na kľúčové 
spoločenské, kultúrne a hospodárske 
sektory Európy. V opatreniach sa budú 
riešiť vplyvy a rastúce riziká pre zdravie 
človeka, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy, 
a zvyšujúce sa koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére. Vo výskume sa 
vyhodnotia inovačné, rovnovážne 
distribuované a nákladovo efektívne 
reakcie prispôsobenia na zmenu klímy 
vrátane ochrany a prispôsobenia 
prírodných zdrojov a ekosystémov, ako aj 
súvisiacich účinkov, aby sa poskytli 
informácie a podpora pre rozvoj a 
vykonávanie na všetkých úrovniach. Budú 
sa zohľadňovať aj potenciálne vplyvy, 
náklady a riziká súvisiace s 
geoinžinierstvom. Preskúmajú sa zložité 
vnútorné prepojenia, konflikty a synergie 
politík na prispôsobenie a politík na 
prevenciu rizika s inými politikami 
zameranými na klímu a sektorovými 
politikami, a to vrátane vplyvov na 
zamestnanosť a životnú úroveň 
zraniteľných skupín.

zmeny klímy, nie sú úplné. Účinné, 
spravodlivé a sociálne prijateľné opatrenia 
na vytvorenie prostredia a spoločnosti, 
ktoré budú odolné voči zmene klímy, 
vyžadujú integrovanú analýzu súčasných a 
budúcich vplyvov, slabých miest,
vystavenia obyvateľstva zmene klímy, 
rizík, nákladov a príležitostí v oblasti 
zmeny klímy a variability, pričom je 
potrebné zohľadniť mimoriadne udalosti a 
súvisiace nebezpečenstvá, ktoré 
predstavuje klíma, ako aj ich opakovanie. 
Táto analýza sa vypracuje aj v oblasti 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy na 
biodiverzitu, ekosystémy a ekosystémové 
služby, infraštruktúry a hospodárske a 
prírodné aktíva a zároveň sa zameria 
priamo na európske kultúrne dedičstvo a 
na prístup, v ktorom sa budú hľadať 
činnosti, ktoré by mohli spájať ľudí z 
rôznych komunít. Dôraz sa bude klásť na 
najcennejšie prírodné ekosystémy a 
vybudované prostredia, ako aj na kľúčové 
spoločenské, kultúrne a hospodárske 
sektory Európy. V opatreniach sa budú 
riešiť vplyvy a rastúce riziká pre zdravie 
človeka, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy, 
a zvyšujúce sa koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére. Vo výskume sa 
vyhodnotia inovačné, rovnovážne 
distribuované a nákladovo efektívne 
reakcie prispôsobenia na zmenu klímy 
vrátane ochrany a prispôsobenia 
prírodných zdrojov a ekosystémov, ako aj 
súvisiacich účinkov, aby sa poskytli 
informácie a podpora pre rozvoj a 
vykonávanie na všetkých úrovniach. Budú 
sa zohľadňovať aj potenciálne vplyvy, 
náklady a riziká súvisiace s 
geoinžinierstvom. Preskúmajú sa zložité 
vnútorné prepojenia, konflikty a synergie 
politík na prispôsobenie a politík na 
prevenciu rizika s inými politikami 
zameranými na klímu a sektorovými 
politikami, a to vrátane vplyvov na 
zamestnanosť a životnú úroveň 
zraniteľných skupín.



PE487.744v02-00 16/23 AD\905244SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu, 
kultúrnu rozmanitosť a dialóg medzi 
kultúrami, a to podporou medziodborového 
výskumu, ukazovateľov, technologického 
pokroku, organizačných riešení, napríklad 
na základe opatrení odvetvia sociálneho 
hospodárstva v oblasti sociálnych inovácií
a nových foriem spolupráce a spolutvorby,
pričom sa vezme do úvahy dôležitá úloha 
a osobitné znaky sociálnych 
a humanitných vied, v neposlednom rade 
pokiaľ ide o výskum. Výskum a ďalšie 
činnosti podporia vykonávanie stratégie 
Európa 2020, ako aj ďalšie príslušné 
zahraničné politiky Únie. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť prínos 
predpokladaných opatrení, najmä 
v prospech sociálneho začlenenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.1 – podbod 6.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 

Pochopenie spoločenskej transformácie 
a vytváranie kultúrne udržateľného 
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demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

rozvoja v Európe vyžaduje analýzu 
meniacich sa demokratických postupov 
a očakávaní, ako aj historického vývoja 
identít, diverzity, území, náboženstiev, 
kultúr a hodnôt. Treba to vnímať ako 
príležitosť na zvýšenie informovanosti 
o histórii Európy, o jej rozmanitosti a 
o hodnote kultúrneho dedičstva 
a pomáhať občanom Európy vzájomne na 
seba pôsobiť prostredníctvom rôznych 
kultúrnych a komunikačnými nástrojov 
a využívať príležitosti, ktoré majú 
v súčasnosti k dispozícii. Pochopenie úsilia 
a príležitostí vyplývajúcich z realizácie 
IKT na individuálnej aj kolektívnej úrovni 
je dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík 
s cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť,
kultúrne dedičstvo a medzigeneračnú 
solidaritu. Vo výskume sa bude 
analyzovať, ako sa spoločnosti a politiky 
môžu stať európskejšími v širšom zmysle 
prostredníctvom vývoja identít, kultúr a 
hodnôt, šírenia nápadov a presvedčení a 
kombinovaním zásad a postupov 
reciprocity, spoločných znakov a rovnosti. 
Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
kultúrnych systémov poskytujúcich 
dôležité formy sociálnych väzieb, ako 
napríklad rodiny, zamestnania a možností 
voľného času, kultúry a medzikultúrneho 
dialógu, (formálneho i neformálneho) 
vzdelávania, športu, pracovného prostredia 
a školy, a bojujúcich proti chudobe. 
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Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie a kultúrne výzvy, ktoré tieto 
javy prinesú v budúcom vývoji európskych 
politík. Vo výskume sa zohľadní aj úloha 
kultúrneho dedičstva v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.1 – podbod 6.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Diverzifikovaný historický, politický, 
sociálny a kultúrny systém Európy je čoraz 
viac konfrontovaný s vplyvom 
celosvetových zmien. Ak chce Európa 
ďalej rozvíjať svoje vonkajšie činnosti v 
okolitých a ďalších krajinách a svoju úlohu 
globálneho aktéra, musí zlepšiť svoje 
kapacity v oblasti definovania, 
prioritizovania, vysvetľovania, 
posudzovania a podpory svojich 
politických cieľov vo vzťahu k iným 
regiónom a spoločnostiam sveta, aby sa 
posilnila vzájomná spolupráca, zabránilo 
konfliktom alebo aby sa konflikty riešili. V 
tejto súvislosti zároveň musí zlepšiť svoje 
kapacity v oblasti predvídania vývoja a 
vplyvu globalizácie a svojej reakcie. Pri 
tom sa vyžaduje lepšie pochopenie histórie, 
kultúr a politicko-hospodárskych systémov 
iných regiónov sveta, ako aj úlohy a 
vplyvu nadnárodných aktérov. Európa 
zároveň nakoniec musí účinne prispieť ku 
globálnemu riadeniu v kľúčových 
oblastiach, akými sú obchod, rozvoj, práca, 
hospodárska spolupráca, kultúrna 
spolupráca a medzikultúrny dialóg,
ľudské práva, obrana a bezpečnosť. S tým 
prichádza potenciál budovania nových 
kapacít, či už v zmysle nástrojov, systémov 
a prostriedkov analýzy, alebo diplomacie 
na formálnom aj neformálnom
medzinárodnom poli s vládnymi aj 
mimovládnymi aktérmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Zabezpečenie čo najširšieho prístupu 
k vedeckej a akademickej literatúre a k 
výskumným údajom v regiónoch 
uvedených vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.2 – podbod 6.2.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sociálne inovácie vytvárajú nový tovar, 
služby, procesy a modely vyhovujúce 
spoločenským potrebám a vytvárajúce 
nové sociálne vzťahy. Je dôležité pochopiť, 
ako môžu sociálne inovácie a tvorivosť 
viesť k zmenám v existujúcich štruktúrach 
a politikách a ako ich možno stimulovať a 
zintenzívňovať. Silným nástrojom podpory 
cieľov stratégie Európa 2020 môžu byť 
základné internetové a distribuované 
platformy spájajúce občanov a umožňujúce 
spoluprácu a spoluvytváranie riešení na 
základe širšej informovanosti o sociálnych, 
politických a environmentálnych 
súvislostiach. Podporí sa aj vytváranie sietí 
a experimentálne využívanie IKT na 
zlepšovanie procesov učenia, ako aj 
vytváranie sietí sociálnych inovátorov a 
sociálnych podnikateľov.

Sociálne inovácie vytvárajú nový tovar, 
služby, procesy a modely vyhovujúce 
spoločenským potrebám a vytvárajúce 
nové sociálne vzťahy. Je dôležité pochopiť, 
ako môžu sociálne inovácie a tvorivosť 
viesť k zmenám v existujúcich štruktúrach 
a politikách a ako ich možno stimulovať a 
zintenzívňovať. Silným nástrojom podpory 
cieľov stratégie Európa 2020 môžu byť 
základné internetové a distribuované 
platformy spájajúce občanov a umožňujúce 
spoluprácu a spoluvytváranie riešení na 
základe širšej informovanosti o sociálnych, 
kultúrnych, politických a 
environmentálnych súvislostiach. Podporí 
sa aj vytváranie sietí a experimentálne 
využívanie IKT na zlepšovanie procesov 
učenia, ako aj vytváranie sietí sociálnych 
inovátorov a sociálnych a kultúrnych
podnikateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.2 – podbod 6.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zapojením všetkých spoločenských 
subjektov do inovačného cyklu sa zvyšuje 
kvalita, relevantnosť, prijateľnosť a 
udržateľnosť výsledkov inovácií pomocou 
integrovania záujmov a hodnôt spoločnosti. 
Na to je potrebný vývoj konkrétnych 
zručností, poznatkov a kapacít na 
individuálnej aj organizačnej, ako aj 
vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni. Inými 
slovami, zodpovedná a tvorivá spoločnosť 
sa vytvorí pomocou podpory a výskumu 
príslušných vedecko-vzdelávacích metód. 
Podporou zmien v organizácii výskumných 
inštitúcií a v obsahu a návrhu výskumných 
činností sa podporí aj rodová rovnosť. S 
cieľom zlepšiť šírenie poznatkov vo 

Zapojením všetkých spoločenských 
subjektov do inovačného cyklu sa zvyšuje 
kvalita, relevantnosť, prijateľnosť a 
udržateľnosť výsledkov inovácií pomocou 
integrovania záujmov a hodnôt spoločnosti. 
Na to je potrebný vývoj konkrétnych 
zručností, poznatkov a kapacít na 
individuálnej aj organizačnej, ako aj 
vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni. Inými 
slovami, zodpovedná a tvorivá spoločnosť 
sa vytvorí pomocou podpory a výskumu 
príslušných vedecko-vzdelávacích metód. 
Podporou zmien v organizácii výskumných 
inštitúcií a v obsahu a návrhu výskumných 
činností sa podporí aj zásada 
nediskriminácie a rodovej rovnosti. S 



AD\905244SK.doc 21/23 PE487.744v02-00

SK

vedeckej komunite a v širokej verejnosti sa 
viac podporí sprístupnenie a využívanie 
výsledkov verejne financovaného 
výskumu. V spolupráci s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami sa podporí 
etický rámec pre výskum a inovácie 
vychádzajúci zo základných etických zásad 
vrátane zásad uvedených v Charte 
základných práv a v príslušných zákonoch 
a dohovoroch Únie.

cieľom zlepšiť šírenie poznatkov vo 
vedeckej komunite a v širokej verejnosti sa 
viac podporí sprístupnenie a využívanie 
výsledkov verejne financovaného 
výskumu. V spolupráci s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami sa podporí 
etický rámec pre výskum a inovácie 
vychádzajúci zo základných etických zásad 
vrátane zásad uvedených v Charte 
základných práv a v príslušných zákonoch 
a dohovoroch Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.3 – podbod 6.3.2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a dohľadu 
pri využívaní plného potenciálu systému 
EUROSUR sa vyžadujú aj technológie a 
schopnosti. Tie sa pripravia a odskúšajú
vzhľadom na efektívnosť, súlad s právnymi 
a etickými zásadami, proporcionalitu, 
sociálnu prijateľnosť a dodržiavanie 
základných práv. Výskum podporí aj 
zlepšenie integrovaného riadenia 
európskych hraníc vrátane zlepšenia 
spolupráce s kandidátskymi, potenciálne 
kandidátskymi krajinami a krajinami, na 
ktoré sa uplatňuje európska susedská 
politika.

Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a dohľadu 
pri využívaní plného potenciálu systému 
EUROSUR sa vyžadujú aj technológie a 
schopnosti. Tie sa pripravia a odskúšajú 
vzhľadom na efektívnosť, súlad s právnymi 
a etickými zásadami, proporcionalitu, 
sociálnu prijateľnosť a dodržiavanie 
základných práv. Výskum podporí aj 
zlepšenie integrovaného riadenia 
európskych hraníc vrátane zlepšenia 
spolupráce a vytvárania vhodného 
medzikultúrneho dialógu politiky s 
kandidátskymi, potenciálne kandidátskymi 
krajinami a krajinami, na ktoré sa uplatňuje 
európska susedská politika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 6 – podbod 6.3 – podbod 6.3.3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počítačová bezpečnosť je predpokladom Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
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využívania príležitostí na internete ľuďmi, 
podnikmi a verejnými službami. Vyžaduje 
zabezpečenie bezpečnosti systémov, sietí, 
prístupových zariadení, softvérov a služieb 
vrátane služby cloud computing a 
zohľadňuje interoperabilitu viacerých 
technológií. Výskum môže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť sa 
neustále vyvíja, využívanie a zneužívanie 
internetu sa neustále mení, objavujú sa 
nové spôsoby sociálnej interakcie, nové 
mobilné a lokalizačné služby a internet 
vecí. Na to je potrebný nový druh 
výskumu, ktorý podnecujú nové aplikácie, 
využívanie a spoločenské trendy. 
Zrealizujú sa rýchle výskumné iniciatívy 
vrátane proaktívneho výskumu a vývoja, 
ktorým sa má rýchlo reagovať na nový 
moderný vývoj v oblasti dôvery a 
bezpečnosti.

využívania príležitostí na internete ľuďmi, 
podnikmi a verejnými službami. Vyžaduje 
zabezpečenie bezpečnosti systémov, sietí, 
prístupových zariadení, softvérov a služieb 
vrátane služby cloud computing a 
zohľadňuje interoperabilitu viacerých 
technológií. Výskum pomôže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť sa 
nepretržite vyvíja, využívanie 
a zneužívanie internetu sa stále mení (čo si 
okrem iného vyžaduje konkrétny 
technologický výskum spôsobov 
odstránenia detskej pornografie z 
internetu), objavujú sa nové spôsoby 
sociálnej interakcie, nové mobilné 
a lokalizačné služby a internet vecí. Na to 
je potrebný nový druh výskumu, ktorý 
podnecujú nové aplikácie, využívanie a 
spoločenské trendy. Zrealizujú sa rýchle 
výskumné iniciatívy vrátane proaktívneho 
výskumu a vývoja, ktorým sa má rýchlo 
reagovať na nový moderný vývoj v oblasti 
dôvery a bezpečnosti.
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