
 

AD\1169286SL.docx  PE627.866v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za proračunski nadzor 
 

2018/0225(COD) 

19.11.2018 

MNENJE 

Odbora za proračunski nadzor 

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega 

programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 

Evropa 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Pripravljavka mnenja: Martina Dlabajová 

 



 

PE627.866v02-00 2/17 AD\1169286SL.docx 

SL 

 

PA_Legam 



 

AD\1169286SL.docx 3/17 PE627.866v02-00 

 SL 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Glavni cilji predloga programa Obzorje Evropa so pomagati ustvarjati delovna mesta in rast, 

obravnavati naše največje družbene izzive in izboljšati življenja državljanov EU. 

 

Zato morajo EU in njene države članice za našo prihodnjo blaginjo okrepiti evropske 

inovacije, zagotoviti potrebne naložbe in pospešiti razširjanje rezultatov raziskav in inovacij 

po vsej Evropi.  

 

Pripravljavka mnenja podpira Komisijo, ki glede programa Obzorje Evropa za obdobje 2021–

2027 predlaga pristop, s katerim se lahko veliko prispeva k reševanju teh izzivov, pri čemer je 

glavni poudarek na odličnosti, nadnacionalni konkurenci in sodelovanju1. 

 

Pripravljavka mnenja bi v zvezi s tem pravnim aktom želela poudariti pomen nekaterih 

najpomembnejših novih elementov, kot so nove vseevropske naloge na področju raziskav in 

inovacij, ki bodo osredotočene na teme z ambicioznimi cilji in veliko evropsko dodano 

vrednostjo in bodo obravnavale vprašanja, ki zadevajo naše vsakdanje življenje (npr. boj proti 

raku, čisti promet itd.). Poleg tega je še Evropski svet za inovacije (EIC), ki bo pomagal 

prepoznavati in financirati hitro razvijajoče se inovacije z velikim potencialom za ustvarjanje 

popolnoma novih trgov. Pripravljavka mnenja pozdravlja, da bo izvajanje programa Obzorje 

Evropa temeljilo na vključujočem in preglednem postopku strateškega načrtovanja, ki bo ostal 

dovolj prožen, da bo omogočal hitro odzivanje na nepričakovane potrebe in krize ter bo tesno 

usklajen z drugimi programi Unije. 

 

Namen predlaganih sprememb je poudariti pomen preglednega postopka zaposlovanja v vseh 

institucijah in svetovalnih organih EU. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Člen 2 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija bo uvedla instrument, s 

katerim bo izvajanje programa v realnem 

času javno dostopno, vključno s podatki o 

udeležencih, zneskih financiranja in 

                                                 
1 Več informacij o celem predlogu programa Obzorje Evropa je na voljo v predlogu temeljnega akta, tj. v uredbi 

o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o pravilih za sodelovanje in 

razširjanje njegovih rezultatov. 
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uvajanjem na trg. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za vsako nalogo se lahko ustanovi 

odbor za naloge. Sestavlja ga približno 15 

oseb na visoki ravni, vključno z ustreznimi 

predstavniki končnih uporabnikov. Odbor 

za naloge svetuje glede: 

1. Za vsako nalogo se lahko ustanovi 

odbor za naloge. Sestavlja ga največ 15 

pregledno izbranih oseb na visoki ravni, 

vključno z ustreznimi predstavniki končnih 

uporabnikov. Člane odbora za naloge – 

razen v ustrezno utemeljenih primerih – 

imenuje Komisija na podlagi javnega 

razpisa za prijavo interesa in ob 

upoštevanju potrebne uravnoteženosti 

glede strokovnega znanja, spolov, starosti 

in geografske porazdelitve, sodelovanje pa 

mora biti omogočeno prosilcem iz vseh 

držav članic. Odbor za naloge svetuje 

glede: 

Obrazložitev 

Načela v zvezi z imenovanjem članov odbora za naloge bi morala biti omenjena v členu 5, ne 

v obrazložitvi; po možnosti se lahko predvidijo izjeme, kadar se lahko kot odbori za naloge 

uporabijo tudi obstoječe strukture upravljanja. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. ERC deluje v skladu z načeli 

znanstvene odličnosti, samostojnosti, 

učinkovitosti, uspešnosti, preglednosti in 

odgovornosti. Zagotavlja nadaljnje 

izvajanje ukrepov ERC, ki so se izvajali v 

skladu s Sklepom .../ES. 

4. ERC deluje v skladu z načeli 

znanstvene odličnosti, samostojnosti, 

dobrega finančnega poslovodenja, 

preglednosti in odgovornosti. Zagotavlja 

nadaljnje izvajanje ukrepov ERC, ki so se 

izvajali v skladu s Sklepom .../ES. 
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Obrazložitev 

Dobro finančno poslovodenje že vključuje učinkovitost, uspešnost in gospodarnost. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Znanstveni svet sestavljajo znanstveniki, 

inženirji in učenjaki, moški in ženske iz 

različnih starostnih skupin, z največjim 

ugledom in ustreznim strokovnim znanjem 

z različnih raziskovalnih področij, ki 

delujejo v svojem imenu in neodvisno od 

zunanjih interesov. 

Znanstveni svet sestavljajo znanstveniki, 

inženirji in učenjaki vseh spolov iz 

različnih starostnih skupin, z največjim 

ugledom in ustreznim strokovnim znanjem 

z različnih raziskovalnih področij, ki 

delujejo v svojem imenu in neodvisno od 

zunanjih interesov. 

Obrazložitev 

Pojem spola ne zajema zgolj moških in žensk. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kodeks ravnanja, ki med drugim 

ureja preprečevanje navzkrižja interesov. 

črtano 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija oblikuje kodeks ravnanja, ki 

med drugim obravnava tudi preprečevanje 

navzkrižja interesov. Znanstveni sveta 

ERC in njegov predsednik potrdita, da ga 
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bosta upoštevala. 

Obrazložitev 

Vprašanje preprečevanja navzkrižja interesov mora kot varuhinja Pogodbe in evropska 

institucija, pristojna za izvajanje politik EU, obravnavati Komisija; to vprašanje bi moralo 

zadevati tudi predsednika ERC. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija odstopi od stališč Znanstvenega 

sveta v skladu s točkami (a), (c), (d) in (e) 

prvega pododstavka samo, če meni, da 

določbe tega sklepa niso bile spoštovane. V 

tem primeru Komisija sprejme ukrepe za 

ohranitev kontinuitete pri izvajanju 

posebnega programa in uresničevanju 

njegovih ciljev ter določi točke, v katerih 

odstopa od stališč Znanstvenega sveta, in 

jih ustrezno utemelji. 

Komisija odstopi od stališč Znanstvenega 

sveta v skladu s točkami (a), (c) in (d) 

prvega pododstavka samo, če meni, da 

določbe tega sklepa niso bile spoštovane. V 

tem primeru Komisija sprejme ukrepe za 

ohranitev kontinuitete pri izvajanju 

posebnega programa in uresničevanju 

njegovih ciljev ter določi točke, v katerih 

odstopa od stališč Znanstvenega sveta, in 

jih ustrezno utemelji. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. EIC vključuje odbor na visoki ravni 

(v nadaljnjem besedilu: odbor EIC), 

določen v členu 10. 

2. EIC vključuje odbor na visoki ravni 

(v nadaljnjem besedilu: odbor EIC), 

določen v členu 10, po potrebi pa ga 

podpira namenska izvedbena struktura iz 

člena 8. 

Obrazložitev 

Ustanovitev nove izvajalske agencije samo za steber III ni smiselno. 
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Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Člen 9 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija zagotavlja, da je izvajanje 

EIC: 

3. Komisija zagotavlja, da je izvajanje 

dejavnosti EIC: 

Obrazložitev 

Predlog spremembe zaradi natančnosti. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog sklepa 

Člen 9 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za namen upravljanja 

kombiniranega financiranja EIC Komisija 

uporabi neposredno upravljanje ali, kadar 

to ni mogoče, lahko oblikuje subjekt za 

posebne namene. Komisija si prizadeva 

zagotoviti sodelovanje drugih javnih in 

zasebnih vlagateljev. Kadar to na začetku 

ni mogoče, bo ustanovljen takšen subjekt 

za posebne namene, ki bo lahko privabil 

druge javne ali zasebne vlagatelje za 

povečanje učinka vzvoda prispevka Unije. 

4. Za namen upravljanja 

kombiniranega financiranja EIC Komisija 

uporabi neposredno upravljanje ali, kadar 

to ni mogoče, lahko v skladu s finančno 

uredbo oblikuje subjekt za posebne 

namene. Komisija si prizadeva zagotoviti 

sodelovanje drugih javnih in zasebnih 

vlagateljev. Kadar to na začetku ni 

mogoče, bo ustanovljen takšen subjekt za 

posebne namene, ki bo lahko privabil 

druge javne ali zasebne vlagatelje za 

povečanje učinka vzvoda prispevka Unije. 

Obrazložitev 

Predlog Komisije glede „subjekta za posebne namene“ v okviru kombiniranega financiranja 

EIC je še posebej nejasen. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog sklepa 

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Odbor EIC sestavlja od 15 do 20 oseb na 

visoki ravni iz različnih delov 

inovacijskega ekosistema Evrope, vključno 

s podjetniki, vodilnimi v podjetjih, 

vlagatelji in raziskovalci. Prispeva k 

ukrepom obveščanja, pri čemer si člani 

odbora prizadevajo za povečanje ugleda 

blagovne znamke EIC. 

Odbor EIC sestavlja od 15 do 20 oseb na 

visoki ravni iz različnih delov 

inovacijskega ekosistema Evrope, vključno 

s podjetniki, vodilnimi v podjetjih, 

predstavniki nevladnih nadzornih 

organizacij na področju okolja in 

gospodarskih družb, vlagatelji in 

raziskovalci. Prispeva k ukrepom 

obveščanja, pri čemer si člani odbora 

prizadevajo za povečanje ugleda blagovne 

znamke EIC. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog sklepa 

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člane odbora EIC imenuje Komisija na 

podlagi odprtega javnega razpisa za 

zbiranje kandidatov ali prijav interesa ali 

obojega, kar Komisija meni, da je 

ustrezneje, ter ob upoštevanju potrebe po 

uravnoteženosti na področju strokovnega 

znanja in izkušenj, spola, starosti in 

geografske porazdelitve. 

Člane odbora EIC imenuje Komisija na 

podlagi odprtega in preglednega postopka 

z javnim razpisom za zbiranje kandidatov 

ali prijavo interesa ali obojim, kar 

Komisija meni, da je ustrezneje, ter ob 

upoštevanju potrebe po uravnoteženosti na 

področju strokovnega znanja in izkušenj, 

spola, starosti in geografske porazdelitve. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog sklepa 

Člen 12 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12a 

 Digitalizacija 

 Digitalizacija je pomemben dejavnik. Ker 

se s hitrim tempom razvija v vseh 

sektorjih, postajajo naložbe v prednostna 

področja, ki segajo od umetne inteligence 

do interneta naslednje generacije, 

visokozmogljivostnega računalništva, 

fotonike in nanoelektronike, ključnega 

pomena za moč našega gospodarstva ter 

moč in trajnost naše družbe. Naložbe v 
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informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo ter njena proizvodnja in 

uporaba so močna spodbuda za 

gospodarsko rast v EU, ki je samo med 

letoma 2001 in 2011 prinesla 30-odstotno 

povečanje. Združevanje digitalnega in 

fizičnega sveta, kar je osrednji del novega 

svetovnega vala inovacij, se opira na 

ključne omogočitvene tehnologije. 

Naložbe v razvoj, predstavitev in uvajanje 

ključnih omogočitvenih tehnologij ter 

zagotavljanje varne, trajnostne in cenovno 

dostopne oskrbe s surovinami in 

sodobnimi materiali bodo zagotavljali 

strateško avtonomijo EU in pomagali 

industriji EU, da znatno zmanjša svoj 

ogljični in okoljski odtis. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog sklepa 

Priloga I – steber I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Čeprav Unija še vedno objavi največ 

znanstvenih člankov na svetu, je v bistvu 

„množični proizvajalec“ znanja s 

sorazmerno, glede na svojo velikost, 

majhnim številom izstopajočih centrov 

odličnosti na svetovni ravni in velikimi 

področji povprečne in slabe učinkovitosti. 

V primerjavi z ZDA in zdaj do neke mere 

tudi s Kitajsko EU še vedno sledi „modelu 

decentralizirane odličnosti“, v katerem so 

sredstva razpršena na večje število 

raziskovalcev in raziskovalnih institucij. 

Dodatni izziv je dejstvo, da v mnogih 

državah EU javni sektor še vedno ne nudi 

dovolj privlačnih pogojev za najboljše 

raziskovalce. Ti dejavniki prispevajo k 

temu, da je Evropa v svetovni konkurenci 

za nadarjene znanstvenike precej 

nezanimiva. 

Čeprav Unija še vedno objavi največ 

znanstvenih člankov na svetu, je v bistvu 

„množična proizvajalka“ znanja, saj ima 

glede na svojo velikost sorazmerno 

majhno število izstopajočih centrov 

odličnosti na svetovni ravni in velika 

področja povprečne in slabe učinkovitosti. 

V primerjavi z ZDA in zdaj do neke mere 

tudi s Kitajsko EU še vedno sledi „modelu 

decentralizirane odličnosti“, v katerem so 

sredstva razpršena na večje število 

raziskovalcev in raziskovalnih institucij. 

To samo na sebi ni problematično, saj bi 

lahko položaj EU okrepili z več centri 

odličnosti, ki bi jih pregledno in 

objektivno izbrali. Dodaten izziv je 

dejstvo, da v mnogih državah EU javni 

sektor najboljšim raziskovalcem še vedno 

ne nudi dovolj privlačnih pogojev. Ti 

dejavniki prispevajo k temu, da je Evropa v 

svetovni konkurenci za nadarjene 

znanstvenike precej nezanimiva. 
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Predlog spremembe  15 

Predlog sklepa 

Priloga I – steber I – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – odstavek 1 – alinea 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– imenovala direktorja in člane 

vodstva namenske izvedbene strukture, pri 

čemer bo upoštevala mnenje Znanstvenega 

sveta; 

– popolnoma pregledno imenovala 

direktorja in člane vodstva namenske 

izvedbene strukture, pri čemer bo 

upoštevala mnenje Znanstvenega sveta; 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog sklepa 

Priloga I – steber I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Evropa je vir znanosti s približno 

1,8 milijona raziskovalcev, ki delajo v več 

tisoč univerzah, raziskovalnih centrih in 

vodilnih podjetjih v svetovnem merilu. 

Vendar se ocenjuje, da bo morala EU do 

leta 2027 usposobiti in zaposliti najmanj en 

milijon novih raziskovalcev, da bi 

uresničila cilje, določene za večje naložbe 

v raziskave in inovacije. Ta potreba je 

zlasti velika v neakademskem sektorju. EU 

mora okrepiti prizadevanja za privabljanje 

več mladih žensk in moških na poklicno 

pot na področju raziskav, privabljanje 

raziskovalcev iz tretjih držav, ohranitev 

lastnih raziskovalcev in ponovnem 

vključevanju evropskih raziskovalcev, ki 

delajo drugje, nazaj v Evropo. Poleg tega 

bi bilo treba za obsežnejše razširjanje 

odličnosti dodatno izboljšati pogoje dela 

raziskovalcev v celotnem Evropskem 

raziskovalnem prostoru (ERP). V zvezi s 

tem so potrebne tesnejše povezave zlasti z 

Evropskim izobraževalnim prostorom 

(EEdA), Evropskim skladom za regionalni 

razvoj (ESRR) in Evropskim socialnim 

skladom (ESS+). 

Evropa je vir znanosti s približno 

1,8 milijona raziskovalcev, ki delajo v več 

tisoč univerzah, raziskovalnih centrih in 

vodilnih podjetjih v svetovnem merilu. 

Vendar se ocenjuje, da bo morala EU do 

leta 2027 usposobiti in zaposliti najmanj en 

milijon novih raziskovalcev, da bi 

uresničila cilje, določene za večje naložbe 

v raziskave in inovacije. Ta potreba je 

zlasti velika v neakademskem sektorju. EU 

mora okrepiti prizadevanja za privabljanje 

več mladih vseh spolov in iz 

najrazličnejših okolij na poklicno pot na 

področju raziskav, privabljanje 

raziskovalcev iz tretjih držav, ohranitev 

lastnih raziskovalcev in ponovnem 

vključevanju evropskih raziskovalcev, ki 

delajo drugje, nazaj v Evropo. Poleg tega 

bi bilo treba za obsežnejše razširjanje 

odličnosti dodatno izboljšati pogoje dela 

raziskovalcev v celotnem Evropskem 

raziskovalnem prostoru (ERP). V zvezi s 

tem so potrebne tesnejše povezave zlasti z 

Evropskim izobraževalnim prostorom 

(EEdA), Evropskim skladom za regionalni 

razvoj (ESRR) in Evropskim socialnim 

skladom (ESS+). 



 

AD\1169286SL.docx 11/17 PE627.866v02-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog sklepa 

Priloga I – steber I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

S svetovno konkurenco na področju 

raziskav med znanstveniki ter med 

gostiteljskimi organizacijami iz 

akademskega in neakademskega sektorja, z 

ustvarjanjem in izmenjavo 

visokokakovostnega znanja med državami, 

sektorji in disciplinami, ukrepi MSCA 

prispevajo zlasti k ciljem agende „Delovna 

mesta, rast in naložbe“, globalni strategiji 

EU in ciljem Združenih narodov za 

trajnostni razvoj. 

S svetovno konkurenco na področju 

raziskav med znanstveniki ter med 

gostiteljskimi organizacijami iz 

akademskega in neakademskega sektorja, z 

ustvarjanjem in izmenjavo 

visokokakovostnega znanja med državami, 

sektorji in disciplinami, ukrepi MSCA 

prispevajo zlasti k ciljem agende „Delovna 

mesta, rast in naložbe“, globalni strategiji 

EU in ciljem Združenih narodov za 

trajnostni razvoj. Pozornost je treba 

posvetiti tudi temu, da neskončna rast na 

končnem planetu preprosto ni mogoča in 

da so torej potrebne raziskave za resnično 

krožno gospodarstvo, kjer bo poudarek na 

ponovni uporabi, popravilu in 

recikliranju. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V okviru stebra Socialnih pravic EU je 

zapisano, da ima vsakdo pravico do 

pravočasnega, cenovno dostopnega in 

kakovostnega preventivnega in kurativnega 

zdravstvenega varstva. To poudarja zavezo 

EU k ciljem ZN za trajnostni razvoj in se 

zavzema za splošno zdravstveno varstvo za 

vse ne glede na starost do leta 2030, da ne 

bo nihče zapostavljen in ne bo več smrti, ki 

jih je mogoče preprečiti. 

V okviru stebra Socialnih pravic EU je 

zapisano, da ima vsakdo pravico do 

pravočasnega, cenovno ugodnega in 

kakovostnega preventivnega in kurativnega 

zdravstvenega varstva. To poudarja zavezo 

EU k ciljem ZN za trajnostni razvoj in se 

zavzema za splošno zdravstveno varstvo za 

vse ne glede na starost do leta 2030, da ne 

bo nihče zapostavljen in ne bo več smrti, ki 

jih je mogoče preprečiti. 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Evropske državljane, državne institucije in 

gospodarstvo je treba zaščititi pred 

nenehnimi grožnjami organiziranega 

kriminala, ki vključujejo tudi trgovino z 

orožjem, mamili in ljudmi. Ključnega 

pomena je tudi krepitev zaščite in varnosti 

z boljšim upravljanjem meja. Z 

digitalizacijo gospodarstva in družbe se 

povečuje kibernetska kriminaliteta, z njo 

povezana tveganja pa postajajo vse bolj 

raznolika. Evropa mora nadaljevati s 

prizadevanji za izboljšanje kibernetske 

varnosti, digitalne zasebnosti, varstva 

osebnih podatkov ter boja proti širjenju 

neresničnih in škodljivih informacij, da bi 

zaščitila demokratično in gospodarsko 

stabilnost. In nazadnje, potrebna so 

dodatna prizadevanja za omejitev učinkov 

skrajnih vremenskih pojavov na življenje 

in preživetje, ki se zaostrujejo zaradi 

podnebnih sprememb, kot so poplave, 

nevihte ali suše, ki povzročajo gozdne 

požare, degradacijo tal in druge naravne 

nesreče, npr. potresi. Nesreče, bodisi 

naravne bodisi take, ki jih povzroči človek, 

lahko ogrozijo pomembne družbene 

funkcije, kot so zdravje, oskrba z energijo 

in upravljanje. 

Evropske državljane, državne institucije in 

gospodarstvo je treba zaščititi pred 

nenehnimi grožnjami organiziranega 

kriminala, ki vključujejo tudi trgovino z 

orožjem, mamili in ljudmi. Ključnega 

pomena je tudi krepitev zaščite in varnosti 

z boljšim upravljanjem meja. Z 

digitalizacijo gospodarstva in družbe se 

povečuje kibernetska kriminaliteta, z njo 

povezana tveganja pa postajajo vse bolj 

raznolika. Evropa mora nadaljevati 

prizadevanja za izboljšanje kibernetske 

varnosti, digitalne zasebnosti, varstva 

osebnih podatkov ter tudi boj proti širjenju 

neresničnih in škodljivih informacij, pri 

tem pa se varovati, da ne bi prestopila 

meje spoštovanja človekovih pravic, 

vključno s svobodo govora, pravico do 

zasebnosti in podobno, da bi zaščitila 

demokratično in gospodarsko stabilnost. In 

nazadnje, potrebna so dodatna prizadevanja 

za omejitev učinkov skrajnih vremenskih 

pojavov na življenje in preživetje, ki se 

zaostrujejo zaradi podnebnih sprememb, 

kot so poplave, nevihte ali suše, ki 

povzročajo gozdne požare, degradacijo tal 

in druge naravne nesreče, npr. potresi. 

Nesreče, bodisi naravne bodisi take, ki jih 

povzroči človek, lahko ogrozijo pomembne 

družbene funkcije, kot so zdravje, oskrba z 

energijo in upravljanje. 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.1 – odstavek 2 – alinea 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– strategije za obravnavo populizma, 

ekstremizma, radikalizacije, terorizma ter 

– strategije za obravnavo populizma, 

ekstremizma, radikalizacije in terorizma ter 
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za vključevanje in sodelovanje 

nezadovoljnih in marginaliziranih 

državljanov; 

za reševanje upravičenih pomislekov 

mnogih nezadovoljnih in marginaliziranih 

državljanov iz vse Unije; 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 – odstavek 2 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Baza znanja za svetovanje o 

naložbah in politikah, zlasti na področjih 

izobraževanja in usposabljanja, za znanje 

in spretnosti z visoko dodano vrednostjo, 

produktivnost, socialno mobilnost, rast, 

družbene inovacije in ustvarjanje delovnih 

mest. vloga izobraževanja in usposabljanja 

za obravnavo neenakosti; 

– Baza znanja za svetovanje o 

naložbah in politikah, zlasti na področjih 

cenovno ugodnega izobraževanja in 

usposabljanja, za znanje in spretnosti z 

visoko dodano vrednostjo, produktivnost, 

socialno mobilnost, rast, družbene 

inovacije in ustvarjanje delovnih mest. 

vloga izobraževanja in usposabljanja za 

obravnavo neenakosti; 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 – odstavek 2 – alinea 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– sistemi izobraževanja in 

usposabljanja, ki bodo spodbujali in čim 

bolje izkoristili digitalno preobrazbo EU, 

tudi za obvladovanje tveganj zaradi 

svetovne povezanosti in tehnoloških 

inovacij, zlasti nastajajočih spletnih 

nevarnosti, etičnih pomislekov, 

družbenoekonomskih neenakosti in 

korenitih sprememb na trgih; 

– cenovno ugodni sistemi 

izobraževanja in usposabljanja, ki bodo 

spodbujali in čim bolje izkoristili digitalno 

preobrazbo EU, tudi za obvladovanje 

tveganj zaradi svetovne povezanosti in 

tehnoloških inovacij, zlasti nastajajočih 

spletnih nevarnosti, etičnih pomislekov, 

družbenoekonomskih neenakosti in 

korenitih sprememb na trgih; 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.5 – odstavek 2 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Tehnologije in sistemi za zanesljivo – Neodvisno preskušene in dokazano 
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in energetsko učinkovito pametno omrežje 

in infrastrukture za storitve (povezljivost 

nad 5G, infrastrukture, ki jih opredeljuje 

programska oprema, internet stvari, 

infrastrukture na oblaku, oblaki s 

sposobnostjo prepoznavanja), ki 

omogočajo zmogljivosti v realnem času, 

virtualizacijo in decentralizirano 

upravljanje (ultrahiter in prožen radio, 

računalništvo na robu, blokovne verig, 

skupni okviri in znanja); 

varne tehnologije in sistemi za zanesljivo 

in energetsko učinkovito pametno omrežje 

in infrastrukture za storitve (povezljivost 

nad 5G, infrastrukture, ki jih opredeljuje 

programska oprema, internet stvari, 

infrastrukture na oblaku, oblaki s 

sposobnostjo prepoznavanja), ki 

omogočajo zmogljivosti v realnem času, 

virtualizacijo in decentralizirano 

upravljanje (ultrahiter in prožen radio, 

računalništvo na robu, blokovne verige, 

skupni okviri in znanja); 

Obrazložitev 

Mnogi ugledni viri so imeli varnostne pomisleke glede uvedbe povezljivosti 5G; preden ta 

tehnologija postane naslednji politični peskovnik, jo moramo preskusiti, da za ljudi ne bo 

škodljiva. 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.6 – odstavek 2 – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– velepodatki: podatkovna analitika 

izjemne učinkovitosti; „vgrajena 

zasebnost“ v analizi osebnih in zaupnih 

velepodatkov; tehnologije za celovite 

podatkovne platforme za ponovno uporabo 

industrijskih, osebnih in prosto dostopnih 

podatkov; orodja za upravljanje podatkov, 

interoperabilnost in povezovalna orodja; 

podatkovne aplikacije za svetovne izzive; 

– velepodatki: podatkovna analitika 

izjemne učinkovitosti; „vgrajena 

zasebnost“ v analizi osebnih in zaupnih 

velepodatkov; tehnologije za celovite 

podatkovne platforme za ponovno uporabo 

industrijskih, osebnih in prosto dostopnih 

podatkov; orodja za upravljanje podatkov, 

interoperabilnost in povezovalna orodja; 

podatkovne aplikacije za svetovne izzive; 

shranjevanje podatkov, okoljski vplivi in 

kako jih zmanjšati; 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 2 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Tehnologije za obnovljive vire – Zanesljive tehnologije za 
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energije in rešitve za proizvodnjo 

električne energije, ogrevanje in hlajenje, 

trajnostna goriva za promet in vmesni 

nosilci v različnih obsegih in razvojnih 

fazah, prilagojeni geografskim pogojem in 

trgom, tako v EU kot na svetovni ravni; 

obnovljive vire energije in rešitve za 

proizvodnjo električne energije, ogrevanje 

in hlajenje, trajnostna goriva za promet in 

vmesni nosilci v različnih obsegih in 

razvojnih fazah, prilagojeni geografskim 

pogojem in trgom, tako v EU kot na 

svetovni ravni; 

Obrazložitev 

Ker je vetrna energija učinkovita SAMO, kadar piha veter, kot primarni vir ni zanesljiva; 

dobra rešitev za prihodnost bi bila (vsaj) zanesljivejša kombinacija vetrne in hidroenergije, ki 

že deluje v Nemčiji: https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-

revolutionize-renewable-energy/ 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.3 – odstavek 2 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Metode, tehnologije in orodja za 

trajnostno in prilagodljivo proizvodnjo v 

kmetijstvu in gozdarstvu; 

– Metode, tehnologije in orodja za 

trajnostno in prilagodljivo proizvodnjo v 

kmetijstvu, gozdarstvu in kmetijstvu-

gozdarstvu; 
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Predlog sklepa 

Priloga I – steber II – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.2 – odstavek 2 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Podpora znanstvenim in tehničnim 

politikam za boljše javno zdravje in 

zdravstvene sisteme, vključno z 

medicinskimi pripomočki in vrednotenjem 

zdravstvenih tehnologij, podatkovnimi 

zbirkami in digitalizacijo; 

– Podpora znanstvenim in tehničnim 

politikam za cenovno ugodno boljše javno 

zdravje in zdravstvene sisteme, vključno z 

medicinskimi pripomočki in vrednotenjem 

zdravstvenih tehnologij, podatkovnimi 

zbirkami in digitalizacijo; 
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