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Amandman 565
Massimiliano Salini

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava. Industrija je 
uključena u formuliranje kriterija i uvjeta 
odabira, provedbe, praćenja i procjene 
europskog partnerstva.

Or. en

Amandman 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, prema potrebi s Europskim 
parlamentom, i raznim dionicima, 
uključujući privatni sektor, a njihova će 
tema biti prioriteti i misije u okviru stupa 
„Globalni izazovi i industrijska 
konkurentnost” te primjena odgovarajuće 
vrste djelovanja, osobito europskih 
partnerstava.

Or. en

Amandman 567
Marian-Jean Marinescu
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Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

Or. en

Amandman 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

Strateško planiranje obuhvaćat će otvorena 
i opsežna savjetovanja i komunikaciju s 
državama članicama, raznim dionicima i 
Europskim parlamentom, a njihova će tema 
biti prioriteti i misije u okviru stupa 
„Globalni izazovi i industrijska 
konkurentnost” te primjena odgovarajuće 
vrste djelovanja, osobito europskih 
partnerstava.

Or. en

Amandman 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i Europskim 
parlamentom, a njihova će tema biti 
prioriteti i misije u okviru stupa „Globalni 
izazovi i industrijska konkurentnost” te 
primjena odgovarajuće vrste djelovanja, 
osobito europskih partnerstava.

Or. en

Amandman 570
Miapetra Kumpula-Natri

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 
odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i Europskim 
parlamentom, a njihova će tema biti 
prioriteti i misije u okviru stupa „Globalni 
izazovi i industrijska konkurentnost” te 
primjena odgovarajuće vrste djelovanja, 
osobito europskih partnerstava.

Or. en

Amandman 571
Martina Werner

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i prema 
potrebi s Europskim parlamentom, a 
njihova će tema biti prioriteti i misije u 
okviru stupa „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” te primjena 

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna 
savjetovanja i komunikaciju s državama 
članicama, raznim dionicima i Europskim 
parlamentom, a njihova će tema biti 
prioriteti i misije u okviru stupa „Globalni 
izazovi i industrijska konkurentnost” te 
primjena odgovarajuće vrste djelovanja, 
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odgovarajuće vrste djelovanja, osobito 
europskih partnerstava.

osobito europskih partnerstava.

Or. en

Amandman 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju takvih opsežnih savjetovanja 
pri strateškom će se planiranju utvrditi 
zajednički ciljevi i zajednička područja 
aktivnosti kao što su područja partnerstva 
(predloženom pravnom osnovom samo se 
propisuju instrumenti i kriteriji povezani s 
njihovom upotrebom) i područja misija.

Briše se.

Or. en

Amandman 573
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju takvih opsežnih savjetovanja 
pri strateškom će se planiranju utvrditi 
zajednički ciljevi i zajednička područja 
aktivnosti kao što su područja partnerstva 
(predloženom pravnom osnovom samo se 
propisuju instrumenti i kriteriji povezani s 
njihovom upotrebom) i područja misija.

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Sadržaj prenesen u izmjenu o stavku 1. Priloga I.
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Amandman 574
Patrizia Toia

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Postupkom strateškog planiranja, koji 
predviđa donošenje strateškog plana za 
istraživanje i razvoj s pomoću delegiranog 
akta, povećat će se odgovornost za 
Program i podići razina razumijevanja 
ciljeva Programa u široj javnosti te će se 
omogućiti da suzakonodavci, dionici i 
države članice budu potpuno i 
pravovremeno informirani o predviđenim 
inicijativama.

Or. it

Obrazloženje

Parlament mora biti i službeno uključen u taj postupak s pomoću delegiranog akta.

Amandman 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nakon svih savjetovanja, Komisija 
razrađuje strateško planiranje s pomoću 
delegiranog akta.

Or. en

Amandman 576
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
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Prilog I. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a kako bi se povećao 
doprinos istraživanja i inovacija provedbi 
politike. Također će se uzeti u obzir 
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Sadržaj prenesen u izmjenu o stavku 1. Priloga I.

Amandman 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a kako bi se povećao 
doprinos istraživanja i inovacija provedbi 
politike. Također će se uzeti u obzir 
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a i tekuće aktivnosti 
relevantnih skupina dionika koji rade na 
ostvarenju tih prioriteta kako bi se 
povećao doprinos istraživanja i inovacija 
provedbi politike. Također će se uzeti u 
obzir aktivnosti predviđanja, studije javnog 
i privatnog sektora i drugi znanstveni 
dokazi kao i relevantne postojeće 
inicijative na razini EU-a i nacionalnoj 
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razini.

Or. en

Amandman 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a kako bi se povećao 
doprinos istraživanja i inovacija provedbi 
politike. Također će se uzeti u obzir 
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a, uključujući ciljeve UN-a o 
održivom razvoju, kako bi se povećao 
doprinos istraživanja i inovacija provedbi 
politike. Također će se uzeti u obzir 
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

Or. en

Amandman 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a kako bi se povećao 

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a, uključujući ciljeve UN-a o 
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doprinos istraživanja i inovacija provedbi 
politike. Također će se uzeti u obzir 
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

održivom razvoju, kako bi se povećao 
doprinos istraživanja i inovacija provedbi 
politike. Također će se uzeti u obzir 
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

Or. en

Amandman 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi politike u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a, ali i kao nadopuna politikama i 
političkim pristupima u državama 
članicama. Tijekom procesa strateškog 
planiranja uzet će se u obzir politički 
prioriteti EU-a kako bi se povećao 
doprinos istraživanja i inovacija provedbi 
politike. Također će se uzeti u obzir
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i 
provedbi Programa u relevantnim 
obuhvaćenim područjima, i to na razini 
EU-a te također država članica i 
pridruženih zemalja. Tijekom procesa 
strateškog planiranja uzet će se u obzir 
relevantni politički prioriteti EU-a kako bi 
se povećao doprinos istraživanja i inovacija 
provedbi tih politika. U obzir će se uzeti 
aktivnosti predviđanja, studije i drugi 
znanstveni dokazi kao i relevantne 
postojeće inicijative na razini EU-a i 
nacionalnoj razini.

Or. en

Amandman 581
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateškim planiranjem promicat će se 
sinergije između Obzora Europa i drugih 
programa Unije, uključujući program 

Briše se.
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Euratoma, pa će ono postati referentna 
točka za istraživanje i inovacije u svim 
povezanim programima u okviru 
proračuna EU-a i nefinancijskih 
instrumenata. Usto će se promicati brže 
širenje i prihvaćanje istraživačkih i 
inovacijskih rezultata te izbjeći 
udvostručenja i preklapanja mogućnosti 
financiranja. Pružit će se okvir za 
povezivanje izravnih istraživačkih 
djelovanja Zajedničkog istraživačkog 
centra i drugih djelovanja koja se 
podupiru Programom, što uključuje i 
upotrebu rezultata za potporu politici.

Or. en

Obrazloženje

Sadržaj prenesen u izmjenu o stavku 1. Priloga I.

Amandman 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateškim planiranjem promicat će se 
sinergije između Obzora Europa i drugih 
programa Unije, uključujući program 
Euratoma, pa će ono postati referentna 
točka za istraživanje i inovacije u svim 
povezanim programima u okviru proračuna 
EU-a i nefinancijskih instrumenata. Usto 
će se promicati brže širenje i prihvaćanje 
istraživačkih i inovacijskih rezultata te 
izbjeći udvostručenja i preklapanja 
mogućnosti financiranja. Pružit će se okvir 
za povezivanje izravnih istraživačkih 
djelovanja Zajedničkog istraživačkog 
centra i drugih djelovanja koja se podupiru 
Programom, što uključuje i upotrebu 
rezultata za potporu politici.

Strateškim planiranjem promicat će se 
sinergije između Obzora Europa i drugih 
programa Unije, uključujući program 
Euratoma, pa će ono postati referentna 
točka za istraživanje i inovacije u svim 
povezanim programima u okviru proračuna 
EU-a i nefinancijskih instrumenata. Usto 
će se promicati brže širenje i prihvaćanje 
istraživačkih i inovacijskih rezultata, 
smanjiti fragmentacija napora te izbjeći 
udvostručenja i preklapanja mogućnosti 
financiranja. Pružit će se okvir za 
povezivanje izravnih istraživačkih 
djelovanja Zajedničkog istraživačkog 
centra i drugih djelovanja koja se podupiru 
Programom, što uključuje i upotrebu 
rezultata i podataka za potporu politici.

Or. en



PE625.595v01-00 12/87 AM\1159886HR.docx

HR

Amandman 583
Patrizia Toia

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Strateškim planiranjem promicat će se 
sinergije između Obzora Europa i drugih 
programa Unije, uključujući program 
Euratoma, pa će ono postati referentna 
točka za istraživanje i inovacije u svim 
povezanim programima u okviru proračuna 
EU-a i nefinancijskih instrumenata. Usto 
će se promicati brže širenje i prihvaćanje 
istraživačkih i inovacijskih rezultata te 
izbjeći udvostručenja i preklapanja 
mogućnosti financiranja. Pružit će se okvir 
za povezivanje izravnih istraživačkih 
djelovanja Zajedničkog istraživačkog 
centra i drugih djelovanja koja se podupiru 
Programom, što uključuje i upotrebu 
rezultata za potporu politici.

Strateškim planiranjem promicat će se 
sinergije između Obzora Europa i drugih 
programa Unije, uključujući program 
Euratoma, pa će ono postati referentna 
točka za primijenjena i temeljna 
istraživanja i inovacije u svim povezanim 
programima u okviru proračuna EU-a i 
nefinancijskih instrumenata. Usto će se 
promicati brže širenje i prihvaćanje 
istraživačkih i inovacijskih rezultata te 
izbjeći udvostručenja i preklapanja 
mogućnosti financiranja. Pružit će se okvir 
za povezivanje izravnih istraživačkih 
djelovanja Zajedničkog istraživačkog 
centra i drugih djelovanja koja se podupiru 
Programom, što uključuje i upotrebu 
rezultata za potporu politici.

Or. it

Obrazloženje

Usp. am. 20.

Amandman 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U strateškom će se planu utvrditi 
višegodišnja strategija za realizaciju
sadržaja iz programa rada (kako je 
utvrđeno u članku 11.), pri čemu će se 
zadržati dovoljna fleksibilnost za brz 
odgovor na neočekivane prilike i krize. 
Budući da je Obzor Europa program koji 

U strateškom će se planu utvrditi 
višegodišnja strategija za usmjeravanje
sadržaja programa rada (kako je utvrđeno u 
članku 11.), pri čemu će se zadržati 
dovoljna fleksibilnost za prilagodbu brzom 
razvoju istraživanja, inovacija i 
tehnologija, te za brz odgovor na nove 
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obuhvaća sedmogodišnje razdoblje, 
gospodarski, društveni i politički kontekst 
u kojemu on djeluje može se tijekom 
njegova trajanja znatno promijeniti. Obzor 
Europa mora se moći brzo prilagoditi tim 
promjenama. Postojat će stoga mogućnost
da se podupru aktivnosti osim onih 
navedenih u nastavku teksta, ako je to 
opravdano zbog važnih promjena ili 
nepredviđenih događaja, potreba politike ili 
kriznih situacija, primjerice kako bi se 
odgovorilo na ozbiljne prijetnje zdravlju 
koje su rezultat npr. epidemije.

izazove, neočekivane prilike i krize. Budući 
da je Obzor Europa program koji obuhvaća 
sedmogodišnje razdoblje, gospodarski, 
društveni i politički kontekst u kojemu on 
djeluje može se tijekom njegova trajanja 
znatno promijeniti. Obzor Europa mora se 
moći brzo prilagoditi tim promjenama. 
Postojat će stoga mogućnost da se podupru 
aktivnosti osim onih navedenih u nastavku 
teksta, ako je to opravdano zbog važnih 
promjena ili nepredviđenih događaja, 
potreba politike ili kriznih situacija.

Or. en

Amandman 585
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U provedbi Obzora Europa posebna će se 
pozornost posvetiti osiguravanju 
uravnoteženog i širokog pristupa 
istraživanju i inovacijama, koji nije 
ograničen samo na razvijanje novih 
proizvoda, procesa i usluga na temelju 
znanstvenih i tehnoloških spoznaja i 
iskoraka, nego podrazumijeva upotrebu 
postojećih tehnologija u novim 
primjenama, kontinuirano poboljšavanje te 
društvene inovacije i inovacije izvan 
područja tehnologije. Sustavnim, 
interdisciplinarnim, međusektorskim i 
horizontalnim pristupom istraživanju i
inovacijama osigurat će se mogućnost 
rješavanja izazova, pri čemu će nastajati 
nova konkurentna poduzeća i industrije, 
jačat će se konkurentnost, poticati privatna 
ulaganja i očuvati ravnopravni uvjeti na 
unutarnjem tržištu.

U provedbi Obzora Europa posebna će se 
pozornost posvetiti osiguravanju 
uravnoteženog i širokog pristupa 
istraživanju i inovacijama, koji nije 
ograničen samo na razvijanje novih 
proizvoda, procesa i usluga na temelju 
znanstvenih i tehnoloških spoznaja i 
iskoraka, nego podrazumijeva upotrebu 
postojećih tehnologija u novim 
primjenama, kontinuirano poboljšavanje te 
društvene inovacije i inovacije izvan 
područja tehnologije. Sustavnim, 
interdisciplinarnim, međusektorskim i 
horizontalnim pristupom istraživanju i 
inovacijama osigurat će se mogućnost 
rješavanja izazova, doći će do novih 
spoznaja te će se prema potrebi potaknuti 
uspostava novih konkurentnih i održivih
poduzeća i industrija, potaknuti socijalne i 
znanstvene inovacije, jačati
konkurentnost, poticati privatna ulaganja i 
očuvati ravnopravni uvjeti na unutarnjem 
tržištu.
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Or. en

Amandman 586
Anneleen Van Bossuyt

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U provedbi Obzora Europa posebna će se 
pozornost posvetiti osiguravanju 
uravnoteženog i širokog pristupa 
istraživanju i inovacijama, koji nije 
ograničen samo na razvijanje novih 
proizvoda, procesa i usluga na temelju 
znanstvenih i tehnoloških spoznaja i 
iskoraka, nego podrazumijeva upotrebu 
postojećih tehnologija u novim 
primjenama, kontinuirano poboljšavanje te 
društvene inovacije i inovacije izvan 
područja tehnologije. Sustavnim, 
interdisciplinarnim, međusektorskim i 
horizontalnim pristupom istraživanju i 
inovacijama osigurat će se mogućnost 
rješavanja izazova, pri čemu će nastajati 
nova konkurentna poduzeća i industrije, 
jačat će se konkurentnost, poticati privatna 
ulaganja i očuvati ravnopravni uvjeti na 
unutarnjem tržištu.

U provedbi Obzora Europa posebna će se 
pozornost posvetiti osiguravanju 
uravnoteženog i širokog pristupa 
istraživanju i inovacijama, u svim fazama 
razvoja, koji nije ograničen samo na 
poticanje pionirskog istraživanja ili
razvijanje novih proizvoda, procesa i 
usluga na temelju znanstvenih i 
tehnoloških spoznaja i iskoraka, nego 
podrazumijeva upotrebu postojećih 
tehnologija u novim primjenama, 
kontinuirano poboljšavanje te društvene 
inovacije i inovacije izvan područja 
tehnologije. Sustavnim, 
interdisciplinarnim, međusektorskim i 
horizontalnim pristupom istraživanju i 
inovacijama osigurat će se mogućnost 
rješavanja izazova, pri čemu će nastajati 
nova konkurentna poduzeća i industrije, 
jačat će se konkurentnost, poticati privatna 
ulaganja i očuvati ravnopravni uvjeti na 
unutarnjem tržištu.

Or. en

Amandman 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U provedbi Obzora Europa posebna će se 
pozornost posvetiti osiguravanju 
uravnoteženog i širokog pristupa 
istraživanju i inovacijama, koji nije 

U provedbi Obzora Europa posebna će se 
pozornost posvetiti osiguravanju 
uravnoteženog i širokog pristupa 
istraživanju i inovacijama, koji nije 
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ograničen samo na razvijanje novih 
proizvoda, procesa i usluga na temelju 
znanstvenih i tehnoloških spoznaja i 
iskoraka, nego podrazumijeva upotrebu 
postojećih tehnologija u novim 
primjenama, kontinuirano poboljšavanje te
društvene inovacije i inovacije izvan 
područja tehnologije. Sustavnim, 
interdisciplinarnim, međusektorskim i 
horizontalnim pristupom istraživanju i
inovacijama osigurat će se mogućnost 
rješavanja izazova, pri čemu će nastajati 
nova konkurentna poduzeća i industrije, 
jačat će se konkurentnost, poticati privatna 
ulaganja i očuvati ravnopravni uvjeti na 
unutarnjem tržištu.

ograničen samo na razvijanje novih 
proizvoda, procesa i usluga na temelju 
znanstvenih i tehnoloških spoznaja i 
iskoraka, nego podrazumijeva upotrebu 
postojećih tehnologija u novim 
primjenama, kontinuirano poboljšavanje,
društvene inovacije i inovacije izvan 
područja tehnologije, dizajn i kreativnost. 
Sustavnim, interdisciplinarnim, 
međusektorskim i horizontalnim pristupom 
istraživanju i inovacijama osigurat će se 
mogućnost rješavanja izazova, pri čemu će 
nastajati nova konkurentna poduzeća i 
industrije, jačat će se konkurentnost, 
poticati privatna ulaganja i očuvati 
ravnopravni uvjeti na unutarnjem tržištu.

Or. es

Amandman 588
Patrizia Toia

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Sustavnim, multidisciplinarnim, 
međusektorskim i horizontalnim 
pristupom istraživanju i inovacijama 
osigurat će se mogućnost rješavanja 
izazova, te će se steći nove spoznaje i kada 
je to moguće dovest će se do nastanka 
novih konkurentnih poduzeća i industrije, 
socijalnih i znanstvenih inovacija, 
promicat će se konkurentnost, poticati 
privatna ulaganja i očuvati ravnopravni 
uvjeti na unutarnjem tržištu.

Or. it

Obrazloženje

Multidisciplinarnost će zajamčiti pluralnost potrebnih perspektiva u pogledu inovacija.

Amandman 589
Jakop Dalunde
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u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U stupovima „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” i „Otvorene 
inovacije” istraživanje i inovacije dopunit 
će se aktivnostima koje se odvijaju blizu 
krajnjim korisnicima i tržištu, kao što su 
demonstracijske aktivnosti, pokusno 
izvođenje ili provjera koncepta. Međutim, 
one neće obuhvaćati aktivnosti 
komercijalizacije koje nadilaze fazu 
istraživanja i inovacija. Podupirat će se 
aktivnosti temeljene na potražnji koje 
pospješuju uvođenje i širenje raznolikog 
spektra inovacija. Naglasak će biti na 
nepreskriptivnim pozivima na podnošenje 
prijedloga.

U stupovima „Globalni društveni izazovi i 
gospodarstvo s nultom neto stopom 
emisija stakleničkih plinova” i 
„Inovativna Europa” istraživanje i 
inovacije dopunit će se aktivnostima koje 
se odvijaju blizu krajnjim korisnicima i 
tržištu, kao što su demonstracijske 
aktivnosti, pokusno izvođenje ili provjera 
koncepta. Međutim, one neće obuhvaćati 
aktivnosti komercijalizacije koje nadilaze 
fazu istraživanja i inovacija. Podupirat će 
se aktivnosti temeljene na potražnji koje 
pospješuju uvođenje i širenje raznolikog 
spektra inovacija. Naglasak će biti na 
nepreskriptivnim pozivima na podnošenje 
prijedloga.

Or. en

Amandman 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U stupovima „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” i „Otvorene 
inovacije” istraživanje i inovacije dopunit 
će se aktivnostima koje se odvijaju blizu 
krajnjim korisnicima i tržištu, kao što su 
demonstracijske aktivnosti, pokusno 
izvođenje ili provjera koncepta. Međutim, 
one neće obuhvaćati aktivnosti 
komercijalizacije koje nadilaze fazu 
istraživanja i inovacija. Podupirat će se 
aktivnosti temeljene na potražnji koje 
pospješuju uvođenje i širenje raznolikog 
spektra inovacija. Naglasak će biti na 
nepreskriptivnim pozivima na podnošenje 

U stupovima „Društveni izazovi i 
industrijska konkurentnost” i „Otvorene 
inovacije” istraživanje i inovacije dopunit 
će se aktivnostima koje se odvijaju blizu 
krajnjim korisnicima i tržištu, kao što su 
demonstracijske aktivnosti, pokusno 
izvođenje ili provjera koncepta. Međutim, 
one neće obuhvaćati aktivnosti 
komercijalizacije koje nadilaze fazu 
istraživanja i inovacija. Podupirat će se 
aktivnosti temeljene na potražnji koje 
pospješuju uvođenje i širenje raznolikog 
spektra inovacija. Naglasak će biti na 
nepreskriptivnim pozivima na podnošenje 
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prijedloga. prijedloga.

Or. en

Amandman 591
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U stupovima „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” i „Otvorene 
inovacije” istraživanje i inovacije dopunit 
će se aktivnostima koje se odvijaju blizu 
krajnjim korisnicima i tržištu, kao što su 
demonstracijske aktivnosti, pokusno 
izvođenje ili provjera koncepta. Međutim, 
one neće obuhvaćati aktivnosti 
komercijalizacije koje nadilaze fazu 
istraživanja i inovacija. Podupirat će se 
aktivnosti temeljene na potražnji koje 
pospješuju uvođenje i širenje raznolikog 
spektra inovacija. Naglasak će biti na 
nepreskriptivnim pozivima na podnošenje 
prijedloga.

U stupovima „Konkurentnost” i „Otvorene 
inovacije” istraživanje i inovacije dopunit 
će se aktivnostima koje se odvijaju blizu 
krajnjim korisnicima i tržištu, kao što su 
demonstracijske aktivnosti, pokusno 
izvođenje ili provjera koncepta. Međutim, 
one neće obuhvaćati aktivnosti 
komercijalizacije koje nadilaze fazu 
istraživanja i inovacija. Podupirat će se 
aktivnosti temeljene na potražnji koje 
pospješuju uvođenje i širenje raznolikog 
spektra inovacija. Naglasak će biti na 
nepreskriptivnim pozivima na podnošenje 
prijedloga.

Or. en

Amandman 592
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” društvene i 
humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebne i namjenske aktivnosti. Isto tako, 
aktivnosti koje uključuju morska i 
pomorska istraživanja i inovacije provodit 

Briše se.
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će se na strateški i integriran način u 
skladu s integriranom pomorskom 
politikom EU-a, zajedničkom 
ribarstvenom politikom i međunarodnim 
obvezama.

Or. en

Obrazloženje

Sadržaj prenesen u izmjenu o stavku 1. Priloga I.

Amandman 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” društvene i 
humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebne i namjenske aktivnosti. Isto tako, 
aktivnosti koje uključuju morska i 
pomorska istraživanja i inovacije provodit 
će se na strateški i integriran način u skladu 
s integriranom pomorskom politikom EU-
a, zajedničkom ribarstvenom politikom i 
međunarodnim obvezama.

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” društvene i 
humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebna područja djelovanja i namjenske 
aktivnosti. Isto tako, aktivnosti koje 
uključuju morska i pomorska istraživanja i 
inovacije provodit će se na strateški i 
integriran način u skladu s integriranom 
pomorskom politikom EU-a, zajedničkom 
ribarstvenom politikom i međunarodnim 
obvezama.

Or. en

Amandman 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” društvene i 

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Društveni izazovi i 
industrijska konkurentnost” društvene i 
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humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebne i namjenske aktivnosti. Isto tako, 
aktivnosti koje uključuju morska i 
pomorska istraživanja i inovacije provodit 
će se na strateški i integriran način u skladu 
s integriranom pomorskom politikom EU-
a, zajedničkom ribarstvenom politikom i 
međunarodnim obvezama.

humanističke znanosti i dizajn bit će u 
potpunosti uklopljeni u sve klastere, 
uključujući posebne i namjenske 
aktivnosti. Isto tako, aktivnosti koje 
uključuju morska i pomorska istraživanja i 
inovacije provodit će se na strateški i 
integriran način u skladu s integriranom 
pomorskom politikom EU-a, zajedničkom 
ribarstvenom politikom i međunarodnim 
obvezama.

Or. es

Amandman 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost” društvene i 
humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebne i namjenske aktivnosti. Isto tako, 
aktivnosti koje uključuju morska i 
pomorska istraživanja i inovacije provodit 
će se na strateški i integriran način u skladu 
s integriranom pomorskom politikom EU-
a, zajedničkom ribarstvenom politikom i 
međunarodnim obvezama.

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Društveni izazovi i 
industrijska konkurentnost” društvene i 
humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebne i namjenske aktivnosti. Isto tako, 
aktivnosti koje uključuju morska i 
pomorska istraživanja i inovacije provodit 
će se na strateški i integriran način u skladu 
s integriranom pomorskom politikom EU-
a, zajedničkom ribarstvenom politikom i 
međunarodnim obvezama.

Or. en

Amandman 596
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Globalni izazovi i 

Na temelju iskustva iz programa Obzor 
2020., u stupu „Konkurentnost” društvene i 
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industrijska konkurentnost” društvene i 
humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebne i namjenske aktivnosti. Isto tako, 
aktivnosti koje uključuju morska i 
pomorska istraživanja i inovacije provodit 
će se na strateški i integriran način u skladu 
s integriranom pomorskom politikom EU-
a, zajedničkom ribarstvenom politikom i 
međunarodnim obvezama.

humanističke znanosti bit će u potpunosti 
uklopljene u sve klastere, uključujući 
posebne i namjenske aktivnosti. Isto tako, 
aktivnosti koje uključuju morska i 
pomorska istraživanja i inovacije provodit 
će se na strateški i integriran način u skladu 
s integriranom pomorskom politikom EU-
a, zajedničkom ribarstvenom politikom i 
međunarodnim obvezama.

Or. en

Amandman 597
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Vodeće inicijative u području budućih 
tehnologija i tehnologija u nastajanju”, 
koje su dobivale potporu u okviru Obzora 
2020., podupirat će se i ovim programom. 
Budući da u velikoj mjeri nalikuju 
misijama, druge „vodeće inicijative u 
području budućih tehnologija i 
tehnologija u nastajanju”, ako ih bude, 
poduprijet će se u okviru ovog okvirnog 
programa kao misije usmjerene na 
buduće tehnologije i tehnologije u 
nastajanju.

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Sadržaj prenesen u izmjenu o stavku 1. Priloga I.

Amandman 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 11.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Vodeće inicijative u području budućih 
tehnologija i tehnologija u nastajanju”,
koje su dobivale potporu u okviru Obzora 
2020., podupirat će se i ovim programom. 
Budući da u velikoj mjeri nalikuju 
misijama, druge „vodeće inicijative u 
području budućih tehnologija i tehnologija 
u nastajanju”, ako ih bude, poduprijet će se 
u okviru ovog okvirnog programa kao 
misije usmjerene na buduće tehnologije i 
tehnologije u nastajanju.

One „vodeće inicijative u području 
budućih tehnologija i tehnologija u 
nastajanju” koje su dobivale potporu u 
okviru Obzora 2020., koje su dokazano 
korisne za Uniju, koje pružaju dodanu 
vrijednost za EU, znatno doprinose 
globalnoj konkurentnosti EU-a, jačaju 
temelje EU-a u području znanja i 
doprinose većem blagostanju građana 
EU-a i dalje će se podupirati u okviru 
ovog Programa. Budući da u velikoj mjeri 
nalikuju misijama, druge „vodeće 
inicijative u području budućih tehnologija i 
tehnologija u nastajanju”, ako ih bude, 
poduprijet će se u okviru ovog okvirnog 
programa kao misije usmjerene na buduće 
tehnologije i tehnologije u nastajanju.

Or. en

Amandman 599
Barbara Kappel

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Vodeće inicijative u području budućih 
tehnologija i tehnologija u nastajanju”, 
koje su dobivale potporu u okviru Obzora 
2020., podupirat će se i ovim programom. 
Budući da u velikoj mjeri nalikuju 
misijama, druge „vodeće inicijative u 
području budućih tehnologija i tehnologija 
u nastajanju”, ako ih bude, poduprijet će se
u okviru ovog okvirnog programa kao 
misije usmjerene na buduće tehnologije i 
tehnologije u nastajanju.

„Vodeće inicijative u području budućih 
tehnologija i tehnologija u nastajanju”, 
koje su dobivale potporu u okviru Obzora 
2020., podupirat će se i ovim programom. 
Budući da uvelike nalikuju na misije, 
druge „vodeće inicijative u području 
budućih tehnologija i tehnologija u 
nastajanju”, ako ih bude, mogu se 
poduprijeti u okviru ovog okvirnog 
programa kao misije usmjerene na buduće 
tehnologije i tehnologije u nastajanju.

Or. en
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Obrazloženje

Vodeće inicijative u području budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju uistinu su slične 
pojmu misija, no te postojeće vodeće inicijative ne zadovoljavaju sve automatski uvjete da ih 
se reklasificira kao misije.

Amandman 600
Nadine Morano

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Dijalozima o znanosti i tehnološkoj 
suradnji s međunarodnim partnerima EU-a 
i političkim dijalogom s glavnim svjetskim 
regijama znatno će se doprinijeti 
sustavnom pronalaženju prilika za 
suradnju, koje u kombinaciji s 
razlikovanjem po državama/regijama 
pomažu u utvrđivanju prioriteta.

Dijalozima o znanosti i tehnološkoj 
suradnji s međunarodnim partnerima EU-a 
i političkim dijalogom s glavnim svjetskim 
regijama znatno će se doprinijeti 
sustavnom pronalaženju prilika za 
suradnju, koje u kombinaciji s 
razlikovanjem po državama/regijama 
pomažu u utvrđivanju prioriteta. Ti će 
dijalozi temeljiti na odgovarajućem 
savjetovanju s državama članicama, ali i s 
javnim i privatnim partnerima u 
istraživanju;

Or. fr

Amandman 601
Christian Ehler

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Dijalozima o znanosti i tehnološkoj 
suradnji s međunarodnim partnerima EU-a 
i političkim dijalogom s glavnim svjetskim 
regijama znatno će se doprinijeti 
sustavnom pronalaženju prilika za 
suradnju, koje u kombinaciji s 
razlikovanjem po državama/regijama 
pomažu u utvrđivanju prioriteta.

Suradnjom u području znanosti i 
tehnologije s međunarodnim partnerima 
EU-a i političkim dijalozima s glavnim 
svjetskim regijama znatno će se doprinijeti 
sustavnom pronalaženju prilika za 
suradnju, koje u kombinaciji s 
razlikovanjem po državama/regijama 
pomažu u utvrđivanju prioriteta.

Or. en
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Amandman 602
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Iako je zbog svoje usmjerenosti na 
inovacijske ekosustave Europski institut 
za inovacije i tehnologiju (EIT) u 
prirodnom skladu sa stupom „Otvorene 
inovacije” iz Obzora Europa, planiranje 
zajednica znanja i inovacija EIT-a u 
okviru strateškog će se planiranja 
uskladiti sa stupom „Globalni izazovi i 
industrijska konkurentnost”.

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Sadržaj prenesen u izmjenu o stavku 1. Priloga I.

Amandman 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Iako je zbog svoje usmjerenosti na 
inovacijske ekosustave Europski institut za 
inovacije i tehnologiju (EIT) u prirodnom 
skladu sa stupom „Otvorene inovacije” iz 
Obzora Europa, planiranje zajednica znanja 
i inovacija EIT-a u okviru strateškog će se 
planiranja uskladiti sa stupom „Globalni
izazovi i industrijska konkurentnost”.

Iako je zbog svoje usmjerenosti na 
inovacijske ekosustave Europski institut za 
inovacije i tehnologiju (EIT) u prirodnom 
skladu sa stupom „Otvorene inovacije” iz 
Obzora Europa, planiranje zajednica znanja 
i inovacija EIT-a u okviru strateškog će se 
planiranja uskladiti sa stupom „Društveni
izazovi i industrijska konkurentnost”.

Or. en
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Amandman 604
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U okviru Obzora Europa osigurat će se 
namjenska potpora za otvoren pristup 
znanstvenim publikacijama, repozitorijima 
znanja i drugim izvorima podataka. 
Podupirat će se mjere širenja rezultata i 
znanja, uključujući u kombinaciji s drugim 
programima EU-a, koje obuhvaćaju 
grupiranje rezultata i podataka i njihovo 
pakiranje u jezike i formate za ciljanu 
publiku i mreže za građane, industriju, 
javne uprave, akademsku zajednicu, 
organizacije civilnog društva i tvorce 
politika. U tu se svrhu u okviru Obzora
Europa mogu koristiti napredne 
tehnologije i alati za analizu podataka.

U okviru Obzora Europa osigurat će se 
namjenska potpora za otvoren pristup 
znanstvenim publikacijama, repozitorijima 
znanja i drugim izvorima podataka. 
Podupirat će se mjere širenja rezultata i 
znanja, uključujući u kombinaciji s drugim 
programima EU-a, koje obuhvaćaju 
grupiranje rezultata i podataka i njihovo 
pakiranje u jezike i formate za ciljanu 
publiku i mreže za građane, industriju, 
javne uprave, akademsku zajednicu, 
organizacije civilnog društva i tvorce 
politika. U tu se svrhu program Obzor
Europa može koristiti naprednim 
tehnologijama i alatima za analizu 
podataka.
Komisija će uspostaviti instrument preko 
kojeg će provedba programa biti javno 
dostupna u stvarnom vremenu, što 
uključuje podatke o sudionicima, iznose 
financiranja, rezultate i prihvaćanje na 
tržištu.

Or. en

Amandman 605
David Borrelli

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Postojat će odgovarajuća potpora u obliku 
mehanizama za obavješćivanje 
potencijalnih podnositelja prijedloga (npr. 
nacionalne kontaktne točke) o Programu.

Postojat će odgovarajuća potpora u obliku 
mehanizama za obavješćivanje 
potencijalnih podnositelja prijedloga o 
Programu. Komisija će uspostaviti sustav 
nacionalnih kontaktnih točaka kao 
ključnu sastavnicu provedbe programa 
Obzor Europa, nadovezujući se na 
iskustvo prethodnih okvirnih programa 



AM\1159886HR.docx 25/87 PE625.595v01-00

HR

kako bi se osiguralo da za Program znaju 
svi potencijalni podnositelji prijedloga, 
neovisno o sektoru ili disciplini, i da mu 
mogu odmah pristupiti.

Or. en

Amandman 606
Miapetra Kumpula-Natri

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija će uspostaviti sveobuhvatne 
mjere za iskorištavanje rezultata programa 
Obzor Europa i nastalih spoznaja. Tako će 
se ubrzati iskorištavanje rezultata i njihovo 
prihvaćanje na tržištu te pojačati učinak 
Programa.

Komisija će uspostaviti sveobuhvatne 
mjere za iskorištavanje rezultata programa 
Obzor Europa i nastalih spoznaja. Tako će 
se ubrzati iskorištavanje rezultata i njihovo 
prihvaćanje na tržištu te pojačati učinak 
Programa. Posebna se pozornost pridaje 
novim revolucionarnim inovacijama, na 
primjer onima koje financira Europsko 
vijeće za inovacije, te njihovom razvojnom 
karakteru.

Or. en

Amandman 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Veći će se učinak postići usklađenim 
djelovanjem s drugim zemljama i regijama 
svijeta u obliku međunarodne suradnje 
dosad nezabilježenih razmjera. S obzirom 
na uzajamnu korist, partnere iz cijelog 
svijeta pozvat će se na združivanje snaga s 
EU-om u okviru inicijativa za potporu 
djelovanju EU-a za održivost, poboljšano 
istraživanje, izvrsnost u inovacijama i 
konkurentnost.

Veći će se učinak postići usklađenim 
djelovanjem s drugim zemljama i regijama 
svijeta u obliku međunarodne suradnje 
dosad nezabilježenih razmjera, u cilju 
razvoja zajedničke budućnosti utemeljene 
na održivom razvoju te objedinjavanjem 
znanja i infrastrukture kako bi se 
poduprlo djelovanje na obje strane. S 
obzirom na uzajamnu korist, partnere iz 
cijelog svijeta, uključujući partnere u 
istraživanju i obrazovanju, industriju, 



PE625.595v01-00 26/87 AM\1159886HR.docx

HR

vladu i nevladine organizacije, pozvat će 
se na združivanje snaga s EU-om u okviru 
inicijativa za potporu djelovanju EU-a za 
održivost, poboljšano istraživanje, 
izvrsnost u inovacijama i konkurentnost. 
Prijenos znanja, kapaciteta i 
infrastrukture među partnerima na 
međunarodnoj razini potaknut će 
zajedničke pristupe i regulativu koji će 
objema stranama donijeti sinergiju u 
trgovini.

Or. en

Amandman 608
Nadine Morano

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Veći će se učinak postići usklađenim 
djelovanjem s drugim zemljama i regijama 
svijeta u obliku međunarodne suradnje 
dosad nezabilježenih razmjera. S obzirom 
na uzajamnu korist, partnere iz cijelog 
svijeta pozvat će se na združivanje snaga s 
EU-om u okviru inicijativa za potporu 
djelovanju EU-a za održivost, poboljšano 
istraživanje, izvrsnost u inovacijama i 
konkurentnost.

Veći će se učinak postići usklađenim 
djelovanjem s drugim zemljama i regijama 
svijeta u obliku međunarodne suradnje 
dosad nezabilježenih razmjera. S obzirom 
na uzajamnu korist, partnere iz cijelog 
svijeta pozvat će se na združivanje snaga s 
EU-om u okviru inicijativa za potporu 
djelovanju EU-a za održivost, poboljšano 
istraživanje, izvrsnost u inovacijama i 
konkurentnost. U cilju postizanja 
maksimalnih rezultata, u okviru 
sporazuma o suradnji težit će se 
potpunom usklađivanju s ciljevima i 
proračunima međunarodnih partnera.

Or. fr

Amandman 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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Potpuno poštovanje ljudskih prava i 
dužno uvažavanje načela priznatih u 
Povelji EU-a o temeljnim pravima 
preduvjet su za sudjelovanje u 
međunarodnoj suradnji i sklapanje 
sporazuma o međunarodnoj suradnji.

Or. en

Amandman 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međunarodnim zajedničkim djelovanjem 
zajamčit će se uspješno rješavanje 
globalnih društvenih izazova i postizanje 
ciljeva održivog razvoja, pristup najvećim 
svjetskim talentima, stručnom znanju i 
resursima te povećanje ponude i potražnje 
u pogledu inovativnih rješenja.

Međunarodnim zajedničkim djelovanjem 
zajamčit će se uspješno rješavanje 
globalnih društvenih izazova i postizanje 
ciljeva održivog razvoja, pristup najvećim 
svjetskim talentima, stručnom znanju i 
resursima te povećanje ponude i potražnje 
u pogledu inovativnih rješenja. 
Međunarodna suradnja bit će orijentirana 
prema zajedničkim ciljevima za koje je 
potrebna. To će europskim istraživačima 
olakšati razmjenu znanja s najboljim 
kolegama u određenom predmetnom 
području.

Or. en

Amandman 611
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međunarodnim zajedničkim djelovanjem 
zajamčit će se uspješno rješavanje 
globalnih društvenih izazova i postizanje 
ciljeva održivog razvoja, pristup najvećim 
svjetskim talentima, stručnom znanju i 

Međunarodnim zajedničkim djelovanjem 
zajamčit će se uspješno rješavanje 
globalnih društvenih izazova sadržanih u 
Ciljevima održivog razvoja i Pariškom 
sporazumu, pristup najvećim svjetskim 
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resursima te povećanje ponude i potražnje 
u pogledu inovativnih rješenja.

talentima, stručnom znanju i resursima te 
povećanje ponude i potražnje u pogledu 
inovativnih rješenja.

Or. en

Amandman 612
Patrizia Toia

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Iznimno, kada je to opravdano na temelju 
zahtjeva da se imenuju najbolji dostupni 
stručnjaci i/ili zbog ograničenog broja 
kvalificiranih stručnjaka, neovisni 
stručnjaci koji pomažu odboru za 
evaluaciju ili su članovi tog odbora mogu 
ocijeniti konkretne prijedloge za koje 
prijave mogući interes. U tom slučaju 
Komisija ili tijelo za financiranje 
poduzimaju sve potrebne korektivne mjere 
kako bi zajamčili integritet postupka 
evaluacije. Postupkom evaluacije 
upravljat će se na odgovarajući način, a 
sam će postupak uključivati i interakciju 
različitih stručnjaka.  Prilikom 
utvrđivanja prijedloga za financiranje 
odbor za evaluaciju uzet će u obzir 
posebne okolnosti.

Briše se.

Or. it

Obrazloženje

Potrebno je ukloniti sve mjere koje bi mogle dovesti do potencijalnih sukoba interesa.

Amandman 613
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – stavak 23.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Iznimno, kada je to opravdano na temelju 
zahtjeva da se imenuju najbolji dostupni 
stručnjaci i/ili zbog ograničenog broja 
kvalificiranih stručnjaka, neovisni 
stručnjaci koji pomažu odboru za 
evaluaciju ili su članovi tog odbora mogu 
ocijeniti konkretne prijedloge za koje 
prijave mogući interes. U tom slučaju 
Komisija ili tijelo za financiranje 
poduzimaju sve potrebne korektivne mjere 
kako bi zajamčili integritet postupka 
evaluacije. Postupkom evaluacije 
upravljat će se na odgovarajući način, a 
sam će postupak uključivati i interakciju 
različitih stručnjaka.  Prilikom 
utvrđivanja prijedloga za financiranje 
odbor za evaluaciju uzet će u obzir 
posebne okolnosti.

Briše se.

Or. en

Amandman 614
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

OTVORENAZNANOST I. IZVRSNA ZNANOST

Or. en

Amandman 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Težnja za postizanjem iskoraka u 
razumijevanju i stjecanju znanja, za to 
potrebni objekti svjetske razine, 

Odgovarajući priljev talentiranih 
istraživača i inovatora, težnja za 
postizanjem iskoraka u razumijevanju i 
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uključujući fizičku infrastrukturu i 
infrastrukturu znanja za istraživanje i 
inovacije, sredstva za otvoreno širenje i 
razmjenu znanja te dovoljan broj izvrsnih 
istraživača okosnica su gospodarskog, 
društvenog i kulturnog napretka u svim 
njegovim oblicima.

stjecanju znanja, za to potrebni objekti
svjetske razine, uključujući fizičku 
infrastrukturu i e-infrastrukturu za 
istraživanje i inovacije, sredstva za 
otvoreno širenje i razmjenu znanja 
okosnica su gospodarskog, društvenog i 
kulturnog napretka u svim njegovim 
oblicima.

Or. en

Obrazloženje

Ljudski resursi, na primjer istraživači i inovatori, trebali bi biti na prvom mjestu

Amandman 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Otvorena i izvrsna znanost neodvojivo je 
povezana s vodećim svjetskim 
inovacijama. Poznato je da su znanstvene 
i tehnološke promjene paradigme ključni 
pokretači rasta produktivnosti, 
konkurentnosti, bogatstva, održivog 
razvoja i društvenog napretka. Povijesno 
gledano, takve su se promjene paradigmi 
uglavnom zasnivale na znanosti u javnom 
sektoru, a postavljale su temelje za 
potpuno nove industrijske grane i sektore.

Ostvarenje vodećih svjetskih inovacija
neodvojivo je povezano s napretkom 
otvorene i visokokvalitetne znanosti.
Znanstvene, tehnološke i društvene 
promjene paradigme, ako se usmjeravaju 
na ispravan i razborit način, mogle bi biti
ključni pokretači uključivog društvenog 
napretka, prelaska na gospodarstvo s 
nultom neto stopom emisija stakleničkih 
plinova najkasnije do 2050., prosperiteta, 
konkurentnosti i rasprostranjenog 
bogatstva. Povijesno gledano, takve su se 
promjene paradigmi uglavnom zasnivale 
na istraživanjima koja je financirao javni 
sektor, a postavljale su temelje za 
sveobuhvatan društveni napredak.

Or. en

Obrazloženje

Inovacije ovise o znanosti i proizlaze iz nje, a ne obrnuto. Usto, ne sviđa nam se vizija u kojoj 
se ispravnost i pravednost promjena paradigmi „automatski” podrazumijevaju.
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Amandman 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Otvorena i izvrsna znanost neodvojivo je 
povezana s vodećim svjetskim 
inovacijama. Poznato je da su znanstvene i 
tehnološke promjene paradigme ključni 
pokretači rasta produktivnosti, 
konkurentnosti, bogatstva, održivog 
razvoja i društvenog napretka. Povijesno 
gledano, takve su se promjene paradigmi 
uglavnom zasnivale na znanosti u javnom 
sektoru, a postavljale su temelje za potpuno 
nove industrijske grane i sektore.

Otvorena i izvrsna znanost neodvojivo je 
povezana s vodećim svjetskim 
inovacijama. Poznato je da su znanstvene i 
tehnološke promjene paradigme ključni 
pokretači rasta produktivnosti, suradnje, 
bogatstva, održivog i ekološkog razvoja te
društvenog napretka i uključivosti. 
Povijesno gledano, takve su se promjene 
paradigmi uglavnom zasnivale na znanosti 
u javnom sektoru, a postavljale su temelje 
za potpuno nove industrijske grane i 
sektore.

Or. en

Amandman 618
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Otvorena i izvrsna znanost neodvojivo je 
povezana s vodećim svjetskim 
inovacijama. Poznato je da su znanstvene i 
tehnološke promjene paradigme ključni 
pokretači rasta produktivnosti, 
konkurentnosti, bogatstva, održivog 
razvoja i društvenog napretka. Povijesno 
gledano, takve su se promjene paradigmi 
uglavnom zasnivale na znanosti u javnom 
sektoru, a postavljale su temelje za potpuno 
nove industrijske grane i sektore.

Otvorena i izvrsna znanost neodvojivo je 
povezana s vodećim svjetskim 
inovacijama. Poznato je da su znanstvene i 
tehnološke promjene paradigme ključni 
pokretači održivog i uključivog rasta, 
konkurentnosti, bogatstva, održivog 
razvoja i društvenog napretka. Povijesno 
gledano, takve su se promjene paradigmi 
uglavnom zasnivale na znanosti u javnom 
sektoru, a postavljale su temelje za potpuno 
nove industrijske grane i sektore.

Or. en

Amandman 619
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Javnim ulaganjima u istraživanja, posebno 
kroz sveučilišta, javne istraživačke 
institucije i istraživačke ustanove, često se 
podupiru dugoročna visokorizična 
istraživanja koja dopunjuju aktivnosti 
privatnog sektora. Stvaraju se vještine, 
znanje i iskustvo, oblikuju novi znanstveni 
instrumenti i metodologije, ali i mreže 
kojima se prenose najnovije spoznaje.

Javnim ulaganjima u istraživanja, posebno 
kroz sveučilišta, javne istraživačke 
institucije i istraživačke ustanove, često se 
podupiru dugoročna visokorizična 
istraživanja koja potom aktivnosti 
privatnog sektora nadopunjuju i provode u 
djelo. Stvaraju se visokokvalificirani 
ljudski resursi, znanje i iskustvo, oblikuju 
novi znanstveni instrumenti i metodologije, 
ali i mreže kojima se prenose najnovije 
spoznaje.

Or. en

Obrazloženje

Teško, zbiljno i dosljedno podcjenjivanje uloge ljudskih resursa je paradoksalno.

Amandman 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europska znanost i europski istraživači
bili su i ostaju predvodnici u mnogim 
područjima. No to nije nešto što možemo
uzeti zdravo za gotovo. Postoje brojni 
dokazi da se uz porast istraživanja 
istovremeno povećava broj zemalja koje se 
natječu da budu najbolje. Tradicionalnim 
suparnicima kao što su Sjedinjene 
Američke Države sad se pridružuju 
gospodarski divovi, uglavnom iz nedavno 
industrijaliziranih dijelova svijeta, kao što 
su Kina i Indija, i sve zemlje u kojima su 
vlade prepoznale višestruki, ogroman 
povrat koji proizlazi iz ulaganja u 
istraživanje.

Europska istraživači i njihovi znanstveni 
proizvodi bili su i ostaju predvodnici u 
mnogim područjima. No to nije nešto što 
se može uzeti zdravo za gotovo. Postoje 
brojni dokazi da se uz porast istraživanja 
istovremeno povećava broj zemalja koje se
natječu da budu najbolje. Tradicionalnim 
suparnicima kao što su Sjedinjene 
Američke Države sad se pridružuju 
gospodarski divovi, uglavnom iz nedavno 
industrijaliziranih dijelova svijeta, kao što 
su Kina, Indija i Južna Koreja, i sve 
zemlje u kojima su vlade prepoznale 
višestruki, ogroman povrat koji proizlazi iz 
ulaganja u istraživanje.
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Or. en

Amandman 621
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Iako je EU i dalje najveći proizvođač 
znanstvenih publikacija u svijetu, on je u 
suštini „masovni proizvođač” znanja koji, 
u odnosu na svoju veličinu, ima relativno 
malo centara izvrsnosti koji se ističu na 
svjetskoj razini te velika područja srednje 
i niske razine uspješnosti. U usporedbi s 
SAD-om i u određenoj mjeri s Kinom, EU 
i dalje nastoji slijediti „model 
decentralizirane izvrsnosti” prema kojem 
su resursi raspršeni na veći broj istraživača 
i istraživačkih institucija. Drugi je problem 
činjenica da u mnogim zemljama EU-a 
javni sektor još uvijek ne nudi dovoljno 
privlačne uvjete za najbolje istraživače. 
Navedeni čimbenici doprinose relativnoj 
neprivlačnosti Europe u svjetskom 
nadmetanju za nadarene znanstvenike.

EU je najveći proizvođač znanstvenih 
publikacija u svijetu. U usporedbi s SAD-
om i u određenoj mjeri s Kinom, EU slijedi
„model decentralizirane izvrsnosti” prema 
kojem su resursi raspršeni na veći broj 
istraživača i istraživačkih institucija. Drugi 
je problem činjenica da u mnogim 
zemljama EU-a javni sektor još uvijek ne 
nudi dovoljno privlačne uvjete za najbolje 
istraživače. Navedeni čimbenici doprinose 
relativnoj neprivlačnosti Europe u 
svjetskom nadmetanju za nadarene 
znanstvenike.

Or. en

Amandman 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Iako je EU i dalje najveći proizvođač 
znanstvenih publikacija u svijetu, on je u 
suštini „masovni proizvođač” znanja koji, 
u odnosu na svoju veličinu, ima relativno 
malo centara izvrsnosti koji se ističu na 
svjetskoj razini te velika područja srednje 
i niske razine uspješnosti. U usporedbi s 

EU je i dalje najveći proizvođač 
znanstvenih publikacija u svijetu; On je u 
suštini „masovni proizvođač” znanja koji 
nastoji slijediti „model decentralizirane 
izvrsnosti” prema kojem su resursi 
raspršeni na relativno velik broj istraživača 
i istraživačkih institucija. Vrlo 
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SAD-om i u određenoj mjeri s Kinom, EU 
i dalje nastoji slijediti „model 
decentralizirane izvrsnosti” prema kojem 
su resursi raspršeni na veći broj istraživača 
i istraživačkih institucija. Drugi je problem 
činjenica da u mnogim zemljama EU-a 
javni sektor još uvijek ne nudi dovoljno 
privlačne uvjete za najbolje istraživače. 
Navedeni čimbenici doprinose relativnoj 
neprivlačnosti Europe u svjetskom 
nadmetanju za nadarene znanstvenike.

nerazumno, u mnogim zemljama EU-a 
ulaganja javnog sektora ispod su bilo 
kakve prihvatljive granice te stoga ne 
nude dovoljno privlačne uvjete za najbolje 
istraživače. Potonji čimbenici 
ograničavaju relativnu privlačnost Europe 
u svjetskom nadmetanju za nadarene 
znanstvenike.

Or. en

Obrazloženje

Snažno se protivimo mišljenju da je „model decentralizirane izvrsnosti” negativan čimbenik 
za svjetsku konkurentnost. Ta tvrdnja apsolutno NIJE potkrijepljena dokazom. I u SAD-u 
možemo naći „mjesta izvrsnosti” u daleko udaljenim sveučilištima i istraživačkim centrima. 
Taj je koncept, nadalje, u opreci s politikama većine država članica i pridruženih zemalja za 
„širenje izvrsnosti” u svim njihovim regijama (vidi, npr., politiku Njemačke u pogledu 
njezinih istočnih saveznih pokrajina).

Amandman 623
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Iako je EU i dalje najveći proizvođač 
znanstvenih publikacija u svijetu, on je u 
suštini „masovni proizvođač” znanja koji, 
u odnosu na svoju veličinu, ima relativno 
malo centara izvrsnosti koji se ističu na 
svjetskoj razini te velika područja srednje i 
niske razine uspješnosti. U usporedbi s 
SAD-om i u određenoj mjeri s Kinom, EU 
i dalje nastoji slijediti „model 
decentralizirane izvrsnosti” prema kojem 
su resursi raspršeni na veći broj istraživača 
i istraživačkih institucija. Drugi je problem 
činjenica da u mnogim zemljama EU-a 
javni sektor još uvijek ne nudi dovoljno 
privlačne uvjete za najbolje istraživače. 
Navedeni čimbenici doprinose relativnoj 
neprivlačnosti Europe u svjetskom 
nadmetanju za nadarene znanstvenike.

Iako je EU i dalje najveći proizvođač 
znanstvenih publikacija u svijetu, on je u 
suštini „masovni proizvođač” znanja koji, 
u odnosu na svoju veličinu, ima relativno 
malo centara izvrsnosti koji se ističu na 
svjetskoj razini te velika područja srednje i 
niske razine uspješnosti. U usporedbi s 
SAD-om i u određenoj mjeri s Kinom, EU 
i dalje nastoji slijediti „model 
decentralizirane izvrsnosti” prema kojem 
su resursi raspršeni na veći broj istraživača 
i istraživačkih institucija. Drugi je problem 
činjenica da u mnogim zemljama EU-a 
javni sektor još uvijek ne nudi dovoljno 
privlačne uvjete za najbolje istraživače. 
Navedeni čimbenici doprinose relativnoj 
neprivlačnosti Europe u svjetskom 
nadmetanju za nadarene znanstvenike. 
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Stoga bi program Obzor Europa trebalo 
osmisliti na način da se njime unapređuje 
europska izvrsnost.

Or. en

Amandman 624
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Svjetsko istraživačko okružje dramatično 
se mijenja i njegova je polarizacija sve 
izraženija jer sve više zemalja u usponu, 
osobito Kina, proširuje svoju proizvodnju u 
području znanosti. Dok su se 2000. na EU i 
SAD odnosile gotovo dvije trećine 
svjetskih izdataka za istraživanje i razvoj, 
do 2013. taj se udio više nego prepolovio.

Svjetsko istraživačko okružje dramatično 
se mijenja i njegova je polarizacija sve 
izraženija jer sve više zemalja u usponu, 
osobito Kina, proširuje svoju proizvodnju u 
području znanosti. Dok su se 2000. na EU i 
SAD odnosile gotovo dvije trećine
svjetskih izdataka za istraživanje i razvoj, 
do 2013. taj se udio više nego prepolovio. 
Pregled stanja za 2018. na planu 
europskih inovacija potvrdio je da su 
rashodi za istraživanja i razvoj diljem EU-
a i dalje na razini nižoj od one iz 2010. te 
da su nedostatni za postizanje dugoročnog 
cilja o namjeni 3 % BDP-a za aktivnosti u 
području istraživanja i razvoja.

Or. en

Amandman 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europsko istraživačko vijeće (ERC) 
podupire najbolje istraživače fleksibilnim, 
dugoročnim financiranjem potencijalno 
iznimno korisnih, ali i visokorizičnih 
pionirskih istraživanja. Djeluje samostalno 
pod vodstvom neovisnog Znanstvenog 

Europsko istraživačko vijeće (ERC) 
podupire talentirane istraživače 
fleksibilnim, dugoročnim financiranjem 
potencijalno iznimno korisnih, ali i 
visokorizičnih pionirskih istraživanja. 
Djeluje samostalno pod vodstvom 
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vijeća, koje čine najugledniji znanstvenici, 
inženjeri i stručnjaci s odgovarajućim 
stručnim znanjem iz raznih područja.  
Europsko istraživačko vijeće ima na 
raspolaganju širi raspon nadarenih 
stručnjaka i ideja nego što bi to bilo 
moguće u okviru bilo kojeg nacionalnog 
programa, pri čemu se izvrsnost jača putem 
načina na koji se najbolji istraživači i 
najbolje ideje međusobno natječu.

neovisnog Znanstvenog vijeća, unutar 
kojeg vlada ravnoteža spolova i disciplina, 
a koje čine najugledniji znanstvenici, 
inženjeri i stručnjaci s odgovarajućim 
stručnim znanjem iz raznih područja. 
Europsko istraživačko vijeće ima na 
raspolaganju širi raspon nadarenih 
stručnjaka i ideja nego što bi to bilo 
moguće u okviru bilo kojeg nacionalnog 
programa, pri čemu se visokokvalitetno 
istraživanje u svim znanstvenim 
područjima jača putem načina na koji se 
najbolji istraživači i najbolje ideje 
međusobno natječu i surađuju u svrhu 
napretka cijelog društva.

Or. en

Amandman 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europsko istraživačko vijeće (ERC) 
podupire najbolje istraživače fleksibilnim, 
dugoročnim financiranjem potencijalno 
iznimno korisnih, ali i visokorizičnih 
pionirskih istraživanja. Djeluje samostalno 
pod vodstvom neovisnog Znanstvenog 
vijeća, koje čine najugledniji znanstvenici, 
inženjeri i stručnjaci s odgovarajućim 
stručnim znanjem iz raznih područja.  
Europsko istraživačko vijeće ima na 
raspolaganju širi raspon nadarenih 
stručnjaka i ideja nego što bi to bilo 
moguće u okviru bilo kojeg nacionalnog 
programa, pri čemu se izvrsnost jača putem 
načina na koji se najbolji istraživači i 
najbolje ideje međusobno natječu.

Europsko istraživačko vijeće (ERC) 
podupire najbolje istraživače, stavljajući 
poseban naglasak na mlade istraživače,
fleksibilnim, dugoročnim financiranjem 
potencijalno iznimno korisnih, ali i 
visokorizičnih pionirskih istraživanja. 
Djeluje samostalno pod vodstvom 
neovisnog Znanstvenog vijeća, koje čine 
najugledniji znanstvenici, inženjeri i 
stručnjaci s odgovarajućim stručnim 
znanjem iz raznih područja. Europsko 
istraživačko vijeće ima na raspolaganju širi 
raspon nadarenih stručnjaka i ideja nego 
što bi to bilo moguće u okviru bilo kojeg 
nacionalnog programa, pri čemu se 
izvrsnost jača putem načina na koji se 
najbolji istraživači i najbolje ideje 
međusobno natječu.

Or. en
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Amandman 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pionirska istraživanja koje financira 
Europsko istraživačko vijeće imaju velik 
izravan učinak u obliku napretka u novim 
područjima znanja, što otvara put novim i 
često neočekivanim znanstvenim i 
tehnološkim rezultatima i novim 
područjima istraživanja.  Tako pak nastaju
posve nove ideje koje potiču inovacije i 
poslovnu kreativnost te pomažu u 
suočavanju s društvenim izazovima. 
Europsko istraživačko vijeće ima znatan 
strukturni učinak jer doprinosi povećanju 
kvalitete europskog istraživačkog sustava, 
među ostalim i izravnim financiranjem 
istraživača i djelovanja. Sredstva ERC-a za 
djelovanja i istraživače potiču pionirska 
istraživanja u Europi i povećavaju njihov 
ugled, zbog čega najboljim istraživačima iz 
cijelog svijeta Europa postaje privlačnija 
kao mjesto za rad i suradnju. Ugostiti 
dobitnike bespovratnih sredstava ERC-a 
stvar je prestiža pa se europska sveučilišta i 
istraživačke organizacije međusobno 
natječu da vrhunskim istraživačima ponude 
što privlačnije uvjete, što im pak može 
neizravno pomoći u procjenjivanju vlastitih 
prednosti i nedostataka i provedbi reformi.

Pionirska istraživanja koje financira 
Europsko istraživačko vijeće trebala bi 
imati velik izravan učinak u obliku 
napretka u novim područjima znanja, što 
otvara put novim i često neočekivanim 
znanstvenim, tehnološkim i društvenim
rezultatima i novim područjima 
istraživanja. Tako pak mogu nastati posve 
nove ideje koje potiču inovacije i poslovnu 
kreativnost te pomažu u suočavanju s 
društvenim izazovima. Europsko 
istraživačko vijeće ima znatan strukturni 
učinak jer doprinosi povećanju kvalitete 
europskog istraživačkog sustava, među 
ostalim i izravnim financiranjem 
istraživača i djelovanja. Sredstva ERC-a za 
djelovanja i istraživače potiču pionirska
istraživanja u Europi i povećavaju njihov 
ugled, zbog čega najboljim istraživačima iz 
cijelog svijeta Europa postaje privlačnija 
kao mjesto za rad i suradnju. Ugostiti 
dobitnike bespovratnih sredstava ERC-a 
stvar je prestiža pa se europska sveučilišta i 
istraživačke organizacije međusobno 
natječu da vrhunskim istraživačima ponude 
što privlačnije uvjete, što im pak može 
neizravno pomoći u procjenjivanju vlastitih 
prednosti i nedostataka i provedbi reformi.

Or. en

Obrazloženje

Na visokokvalitetno, vrhunsko istraživanje u društvenim i humanističkim znanostima nikada 
se ne bi trebalo zaboraviti.

Amandman 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 5.



PE625.595v01-00 38/87 AM\1159886HR.docx

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Razlika u istraživačkoj uspješnosti između 
SAD-a i zemalja EU-a smanjila se tijekom 
desetogodišnjeg razdoblja od osnutka 
ERC-a. ERC financira relativno nizak 
postotak svih europskih istraživanja, ali ta 
istraživanja proizvode nerazmjerno visok 
učinak na znanost. Kad je riječ o citiranju 
koje se odnosi na istraživanja koja 
financira Europsko istraživačko vijeće, 
prosječne brojke usporedive su s brojkama 
vodećih svjetskih istraživačkih sveučilišta. 
Istraživački uspjeh ERC-a vrlo je visok u 
usporedbi s najvećim svjetskim ulagačima 
u istraživanja. ERC financira brojna 
pionirska istraživanja u mnogim 
područjima istraživanja koja se najviše 
citiraju, uključujući područja koja se brzo 
razvijaju. Iako su sredstva ERC-a 
namijenjena za pionirska istraživanja, 
urodila su brojnim patentima.

ERC financira relativno nizak postotak 
svih europskih istraživanja, ali ta 
istraživanja proizvode nerazmjerno visok 
učinak na znanost. Kad je riječ o citiranju 
koje se odnosi na istraživanja koja 
financira Europsko istraživačko vijeće, 
prosječne brojke usporedive su s brojkama 
vodećih svjetskih istraživačkih sveučilišta. 
Istraživački uspjeh ERC-a usporediv je s 
onim od najvećih svjetskih ulagača u 
istraživanja te je ponekad veći od njega. 
ERC financira brojna pionirska istraživanja 
u mnogim područjima istraživanja koja se 
najviše citiraju, uključujući područja koja 
se brzo razvijaju.

Or. en

Obrazloženje

Zbog iznimno malog broja korisnika bespovratnih sredstava ERC-a u odnosu na cijelu 
populaciju istraživača, tvrdnja da uspostava ERC-a ima sustavni utjecaj na smanjenje razlika 
u uspjesima u istraživanju između EU-a i SAD-a iskreno se čini posve nerealnom.

Amandman 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Postoje jasni dokazi da ERC putem svojih 
poziva privlači i financira izvrsne 
istraživače, a aktivnosti ERC-a daju velik 
broj najznačajnijih istraživačkih rezultata s 
najvećim globalnim odjekom u novim 
područjima, što pak dovodi do iskoraka i 
velikog napretka. Usto, rad korisnika 
bespovratnih sredstava ERC-a u velikoj je 
mjeri interdisciplinaran i korisnici 

Postoje jasni dokazi da ERC putem svojih 
poziva privlači i financira izvrsne 
istraživače te da aktivnosti ERC-a daju 
velik broj najznačajnijih istraživačkih 
rezultata s najvećim globalnim odjekom u 
novim područjima, što pak dovodi do 
iskoraka i velikog napretka. Korisnici 
bespovratnih sredstava ERC-a surađuju na 
međunarodnoj razini i javno objavljuju 
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bespovratnih sredstava ERC-a surađuju na 
međunarodnoj razini i javno objavljuju 
svoje rezultate u svim područjima 
istraživanja, uključujući društvene i 
humanističke znanosti.

svoje rezultate u svim područjima 
istraživanja, uključujući društvene i 
humanističke znanosti. Očekuje se da će 
djelovanje korisnika bespovratnih 
sredstava ERC-a također u sve većoj mjeri 
postati interdisciplinarno.

Or. en

Obrazloženje

Interdisciplinarnost je ambiciozan cilj vrijedan ostvarenja, no još je daleko od toga.

Amandman 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.1. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Osim toga, dokazano je da bespovratna 
sredstva ERC-a imaju dugoročan učinak na 
karijeru, izobrazbu visokokvalificiranih 
poslijedoktorskih studenata i studenata 
doktorskih studija, na povećanje ugleda 
europskog istraživanja i njegove vidljivosti 
u svijetu te na nacionalne istraživačke 
sustave jer služe kao snažno referentno 
mjerilo. To je posebno važno za EU-ov 
model decentralizirane izvrsnosti jer status 
„financirano sredstvima ERC-a” može 
zamijeniti priznavanje na temelju statusa 
institucije i poslužiti kao točniji pokazatelj 
kvalitete istraživanja. Ambiciozni 
pojedinci, institucije, regije i zemlje tako 
mogu iskoristiti priliku i povećati svoj 
istraživački ugled u području u kojem su 
posebno jaki.

Osim toga, dokazano je da bespovratna 
sredstva ERC-a imaju dugoročan učinak na 
karijeru, izobrazbu visokokvalificiranih 
priznatih istraživača i osoba s doktoratom, 
na povećanje ugleda europskog istraživanja 
i njegove vidljivosti u svijetu te na 
nacionalne istraživačke sustave jer služe 
kao snažno referentno mjerilo. To je 
posebno važno za EU-ov model 
decentralizirane izvrsnosti jer status 
„financirano sredstvima ERC-a” može 
poslužiti kao pouzdaniji i jednostavniji 
pokazatelj kvalitete istraživanja od drugih 
pokazatelja koji su trenutno u uporabi te 
ih može zamijeniti. Ambiciozni pojedinci, 
institucije, regije i zemlje tako mogu 
iskoristiti priliku i povećati svoj 
istraživački ugled u području u kojem su 
posebno jaki.

Or. en

Obrazloženje

Trebali bismo usvojiti šire prihvaćenu definiciju profila istraživačkih karijera koja bi bila i 
više europska (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-
researchers/research-profiles-descriptors).
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Predloženi pokazatelj koji bi se temeljio na stjecanju bespovratnih sredstava ERC-a u svakom 
bi slučaju bio pokazatelj „statusa”institucije.  Zato predlažemo da se relevantna rečenica 
izmijeni.

Amandman 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predviđa se da će istraživanja koje 
financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog i 
gospodarskog učinka te da će ERC 
postaviti jasan i poticajan cilj za pionirska 
istraživanja u cijelom EU-u, Europi i 
svijetu. Kako bi EU postao privlačnije 
okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj izvrsnih istraživača iz 
zemalja izvan Europe. Sredstva ERC-a 
dodjeljivat će se u skladu s utvrđenim 
načelima. Znanstvena izvrsnost jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta.

Predviđa se da će istraživanja koje 
financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog i 
gospodarskog učinka te da će ERC 
postaviti jasan i poticajan cilj za pionirska 
istraživanja u cijelom EU-u, Europi i 
svijetu. Kako bi EU postao privlačnije 
okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj izvrsnih istraživača iz 
zemalja izvan Europe. Sredstva ERC-a 
dodjeljivat će se u skladu s utvrđenim 
načelima. Znanstvena izvrsnost jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta. Potrebna je 
ravnoteža temeljnog, primijenjenog i 
translacijskog istraživanja i razvoja kako 
bi se osigurao učinkovit i brz prijenos 
novih otkrića u stvarne tehnologije i 
proizvode.

Or. en

Amandman 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
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Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predviđa se da će istraživanja koje 
financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog i 
gospodarskog učinka te da će ERC 
postaviti jasan i poticajan cilj za pionirska 
istraživanja u cijelom EU-u, Europi i 
svijetu. Kako bi EU postao privlačnije 
okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj izvrsnih istraživača iz 
zemalja izvan Europe. Sredstva ERC-a 
dodjeljivat će se u skladu s utvrđenim 
načelima. Znanstvena izvrsnost jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta.

Predviđa se da će istraživanja koje 
financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog, 
ekološkog i gospodarskog učinka te da će 
ERC postaviti jasan i poticajan cilj za 
pionirska istraživanja u cijelom EU-u, 
Europi i svijetu. Kako bi EU postao 
privlačnije okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj visokotalentiranih
istraživača iz zemalja izvan Europe. 
Sredstva ERC-a dodjeljivat će se u skladu s 
utvrđenim načelima. Visokokvalitetno 
istraživanje s najvećim očekivanim 
učinkom na napredak znanosti jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta.

Or. en

Obrazloženje

Rečenica „Znanstvena izvrsnost jedino je mjerilo...”, osim što opet u prvi plan stavlja pojam 
„izvrsnosti” koji se, kako je opetovano ranije spomenuto, ne može mjeriti, dok se kvaliteta 
može mjeriti, i koji stoga ne može biti mjerilo, proturiječi onome što je izneseno u drugim 
stavcima o ERC-a u pogledu učinka, u najširem mogućem smislu, kao i u prvoj točci ovog 
podstavka. Zato predlažemo da se relevantna rečenica izmijeni.

Amandman 633
Patrizia Toia

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predviđa se da će istraživanja koje Predviđa se da će istraživanja koje 
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financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog i 
gospodarskog učinka te da će ERC 
postaviti jasan i poticajan cilj za pionirska 
istraživanja u cijelom EU-u, Europi i 
svijetu. Kako bi EU postao privlačnije 
okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj izvrsnih istraživača iz 
zemalja izvan Europe. Sredstva ERC-a 
dodjeljivat će se u skladu s utvrđenim 
načelima. Znanstvena izvrsnost jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta.

financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog, 
gospodarskog i okolišnog učinka te da će 
ERC postaviti jasan i poticajan cilj za 
pionirska istraživanja u cijelom EU-u, 
Europi i svijetu. Kako bi EU postao 
privlačnije okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj izvrsnih istraživača iz 
zemalja izvan Europe. Sredstva ERC-a 
dodjeljivat će se u skladu s utvrđenim 
načelima. Znanstvena izvrsnost jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta.

Or. it

Obrazloženje

Potrebno je uzeti u obzir dimenziju okoliša: 25% sredstava programa Obzor Europa mora se 
namijeniti za okoliš.

Amandman 634
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predviđa se da će istraživanja koje 
financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog i 
gospodarskog učinka te da će ERC 
postaviti jasan i poticajan cilj za pionirska 
istraživanja u cijelom EU-u, Europi i 
svijetu. Kako bi EU postao privlačnije 

Predviđa se da će istraživanja koje 
financira Europsko istraživačko vijeće 
dovesti do napretka u pionirskim 
područjima znanja, znanstvenih publikacija 
najviše kvalitete i rezultata istraživanja 
visokog potencijalnog društvenog, 
gospodarskog i klimatskog učinka te da će 
ERC postaviti jasan i poticajan cilj za 
pionirska istraživanja u cijelom EU-u, 
Europi i svijetu. Kako bi EU postao 
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okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj izvrsnih istraživača iz 
zemalja izvan Europe. Sredstva ERC-a 
dodjeljivat će se u skladu s utvrđenim 
načelima. Znanstvena izvrsnost jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta.

privlačnije okruženje za najbolje svjetske 
znanstvenike, ciljevi su ERC-a da EU 
osjetno poveća udio u 1 % najčešće 
citiranih publikacija u svijetu i financira 
puno veći broj izvrsnih istraživača iz 
zemalja izvan Europe. Sredstva ERC-a 
dodjeljivat će se u skladu s utvrđenim 
načelima. Znanstvena izvrsnost jedino je 
mjerilo na temelju kojeg Europsko 
istraživačko vijeće dodjeljuje bespovratna 
sredstva. Europsko istraživačko vijeće 
djeluje na načelu „od dna prema gore” bez 
prethodno određenih prioriteta.

Or. en

Amandman 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– pomaganje mladim istraživačima s 
izvrsnim idejama u prelasku na 
samostalnost dok konsolidiraju vlastiti 
istraživački tim ili program,

– Pružanjem unaprjeđenih 
instrumenata istraživačima koji su na 
početku ili sredini svojih karijera za 
razvoj ili jačanje vlastitih istraživačkih 
timova i smjerova istraživanja te time 
olakšati njihovu tranziciju prema 
neovisnosti u najproduktivnijoj fazi 
njihovih karijera;

Or. en

Amandman 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– pomaganje mladim istraživačima s 
izvrsnim idejama u prelasku na 
samostalnost dok konsolidiraju vlastiti 

– pomaganje mladim istraživačima i 
onima koji tek počinju s izvrsnim idejama 
u prelasku na samostalnost dok 
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istraživački tim ili program, konsolidiraju vlastiti istraživački tim ili 
program, uključujući povezivanje 
djelovanja iz aktivnosti Marie 
Skłodowska-Curie s ERC-om (pred-ERC);

Or. en

Amandman 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– pomaganje mladim istraživačima s 
izvrsnim idejama u prelasku na 
samostalnost dok konsolidiraju vlastiti 
istraživački tim ili program,

– pomaganje mladim istraživačima s 
izvrsnim idejama u bio kojem području 
istraživanja, i u osnovnom i 
primijenjenom, u prelasku na samostalnost 
dok konsolidiraju vlastiti istraživački tim 
ili program;

Or. en

Amandman 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka 1.2.1. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– pomaganje mladim istraživačima s 
izvrsnim idejama u prelasku na 
samostalnost dok konsolidiraju vlastiti 
istraživački tim ili program,

– pomaganje priznatim istraživačima 
s izvrsnim idejama u prelasku na 
samostalnost dok konsolidiraju vlastiti 
istraživački tim ili program;

Or. en

Obrazloženje

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors
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Amandman 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.1. – stavak 2. – točka 1. –
alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– utvrditi opću znanstvenu strategiju 
za ERC s obzirom na znanstvene 
mogućnosti i europske potrebe u području 
znanosti,

– utvrditi sveobuhvatnu znanstvenu 
strategiju za ERC, u skladu sa strateškim 
planom programa Obzor Europa, u 
svjetlu znanstvenih mogućnosti i 
europskih znanstvenih potreba;

Or. en

Obrazloženje

Ako je dio Okvirnog programa, onda to tako mora biti jer bi inače trebao biti posve 
samostalan program, s drugim izvorima financiranja te utemeljen na drugačijoj 
zakonodavnoj inicijativi.

Amandman 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.1. – stavak 2. – točka 2. –
alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– osigurati izvršenje bespovratnih 
sredstava ERC-a u skladu s jednostavnim, 
transparentnim postupcima uz zadržavanje 
naglaska na izvrsnosti, poticanje inicijative 
i kombiniranje fleksibilnosti s 
odgovornošću, pri čemu će kontinuirano 
pratiti kvalitetu rada i provedbu,

– osigurati izvršenje bespovratnih 
sredstava ERC-a u skladu s jednostavnim, 
transparentnim postupcima uz zadržavanje 
naglaska na visokoj znanstvenoj kvaliteti, 
poticanje inicijative i kombiniranje 
fleksibilnosti s odgovornošću, pri čemu će 
kontinuirano pratiti kvalitetu rada i 
provedbu;

Or. en

Amandman 641
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
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Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.1. – stavak 2. – točka 2. –
alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– preispitivati i ocjenjivati postignuća 
Europskog istraživačkog vijeća te kvalitetu 
i učinak istraživanja koja financira ERC, 
kao i davati preporuke za korektivne ili 
buduće mjere,

– preispitivati i ocjenjivati postignuća 
Europskog istraživačkog vijeća te kvalitetu 
i učinak istraživanja koja financira ERC, 
kao i davati preporuke za korektivne ili 
buduće mjere, uključujući traženjem da se 
podneseni prijedlozi odnose na klimu 
kada Program ostvaruje manje od 50 % 
svog cilja u pogledu klimatskih rashoda, 
kako se zahtijeva člankom 6. (b) novim 
[Uredbe o uspostavi Okvirnog programa];

Or. en

Amandman 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.1. – stavak 2. – točka 2. –
alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– preispitivati i ocjenjivati postignuća 
Europskog istraživačkog vijeća te kvalitetu 
i učinak istraživanja koja financira ERC, 
kao i davati preporuke za korektivne ili 
buduće mjere,

– periodično podnositi postignuća 
Europskog istraživačkog vijeća na vanjsko 
preispitivanje i ocjenjivanje te kvalitetu i 
učinak istraživanja koja financira ERC, te 
u skladu s tim usvojiti preporuke i izraditi 
smjernice za korektivne ili buduće mjere;

Or. en

Obrazloženje

Kako je prethodno navedeno, preispitivanje i ocjenjivanje uspješnosti ERC-a ne može se 
povjeriti samom ERC-u. To je osnovni pojam dobre administrativne prakse.

Amandman 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.1. – stavak 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predsjednik ERC-a tijekom svojeg će 
mandata boraviti u Bruxellesu, a većinu 
radnog vremena12posvetit će aktivnostima 
ERC-a. Dobivat će naknadu na razini 
najviših rukovoditelja Komisije, a u 
izvršavanju svojih dužnosti dobivat će 
potrebnu potporu posebne provedbene 
strukture.

Predsjednik ERC-a tijekom svojeg će 
mandata boraviti u Bruxellesu te u 
potpunosti biti posvećen aktivnostima 
ERC-a. Dobivat će naknadu na razini 
najviših rukovoditelja Komisije, a u 
izvršavanju svojih dužnosti dobivat će 
potrebnu potporu posebne provedbene 
strukture.
Ona ili on trebali bi se uzdržati od 
predstavljanja bilo koje javne ili privatne 
institucije na razini uprave te od 
sudjelovanja u aktivnostima koje bi mogle 
rezultirati sukobom interesa u odnosu na 
njihove dužnosti predsjednika ERC-a.

_________________

12 Načelno najmanje 80 %.

Or. en

Amandman 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Posebna provedbena struktura bit će 
odgovorna za sve aspekte administrativne 
provedbe i izvršenja programa, kako je 
predviđeno programom rada ERC-a. 
Provodit će postupke evaluacije, 
istorazinskog ocjenjivanja i odabira u 
skladu sa strategijom koju je utvrdilo 
Znanstveno vijeće te će osigurati 
upravljanje bespovratnim sredstvima s 
financijskog i znanstvenog aspekta. 
Posebna provedbena struktura podupirat će 
Znanstveno vijeće u obavljanju svih
njegovih prethodno navedenih zadaća, što 
uključuje razvoj njegove znanstvene 
strategije, praćenje rada te reviziju i 
procjenjivanje postignuća Europskog 
istraživačkog vijeća, kao i komunikacijske 
aktivnosti i aktivnosti informiranja, 

Posebna provedbena struktura bit će 
odgovorna za sve aspekte administrativne 
provedbe i izvršenja programa, kako je 
predviđeno programom rada ERC-a. 
Provodit će postupke evaluacije, 
istorazinskog ocjenjivanja i odabira u 
skladu sa strategijom koju je utvrdilo 
Znanstveno vijeće te će osigurati 
upravljanje bespovratnim sredstvima s 
financijskog i znanstvenog aspekta. 
Posebna provedbena struktura podupirat će 
Znanstveno vijeće u obavljanju njegovih 
prethodno navedenih zadaća, što uključuje 
praćenje rada, kao i komunikacijske 
aktivnosti i aktivnosti informiranja, 
osiguravat će pristup potrebnim 
dokumentima i podacima u njegovu 
posjedu i obavještavati Znanstveno vijeće o 
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osiguravat će pristup potrebnim 
dokumentima i podacima u njegovu 
posjedu i obavještavati Znanstveno vijeće o 
svojim aktivnostima.

svojim aktivnostima.

Or. en

Obrazloženje

Uključenost posebne provedbene strukture u „razvoj znanstvene strategije ERC-a” čini se 
potpuno neprihvatljivom. Usto bi se, kako je već navedeno, preispitivanje i ocjenjivanje 
uspješnosti ERC-a trebalo povjeriti vanjskome tijelu.

Amandman 645
Evžen Tošenovský

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.3. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– osiguravati kontinuitet posebne 
provedbene strukture i delegiranje zadaća i 
odgovornosti toj strukturi, uzimajući u 
obzir stajališta Znanstvenog vijeća,

– pratiti kontinuitet posebne 
provedbene strukture i osigurati
delegiranje zadaća i odgovornosti toj 
strukturi, uzimajući u obzir stajališta 
Znanstvenog vijeća;

Or. en

Amandman 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.3. – stavak 1. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– osigurati pravovremeno donošenje 
programa rada, stajališta u vezi s 
provedbenom metodologijom i potrebna 
provedbena pravila uključujući Pravila 
ERC-a za podnošenje prijedloga i 
predložak sporazuma o dodjeli 
bespovratnih sredstava ERC-a, uzimajući u 
obzir stajališta Znanstvenog vijeća,

– osigurati pravovremeno donošenje 
programa rada, stajališta u vezi s 
provedbenom metodologijom i potrebna 
provedbena pravila uključujući Pravila 
ERC-a za podnošenje prijedloga i 
predložak sporazuma o dodjeli 
bespovratnih sredstava ERC-a, uzimajući u 
obzir stajališta Znanstvenog vijeća i 
strateškog plana programa Obzor 
Europa;
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Or. en

Amandman 647
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.3. – stavak 1. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– kao tijelo nadležno za ukupnu 
provedbu okvirnog programa za 
istraživanje, nadzirati posebnu provedbenu 
strukturu.

– kao tijelo nadležno za ukupnu 
provedbu okvirnog programa za 
istraživanje, nadzirati posebnu provedbenu 
strukturu, kao i uspješnost u pogledu 
doprinošenja postizanju cilja od 50 % 
potrošnje koja se odnosi na klimu, u 
skladu s člankom 6. (b) novim [Uredbe o 
uspostavi Okvirnog programa];

Or. en

Amandman 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.3. – stavak 1. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– kao tijelo nadležno za ukupnu 
provedbu okvirnog programa za 
istraživanje, nadzirati posebnu provedbenu 
strukturu.

– kao tijelo nadležno za ukupnu 
provedbu okvirnog programa za 
istraživanje, nadzirati aktivnosti 
Znanstvenog vijeća i posebne provedbene 
strukture.

Or. en

Amandman 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena



PE625.595v01-00 50/87 AM\1159886HR.docx

HR

Europi je potrebna visokokvalificirana i 
otporna baza ljudskog kapitala u području 
istraživanja i inovacija koja se može lako 
prilagoditi budućim izazovima, primjerice 
velikim demografskim promjenama u 
Europi, te pronaći održiva rješenja za te 
izazove. Kako bi osigurali izvrsnost, 
istraživači trebaju biti mobilni, surađivati i 
širiti znanje među zemljama, sektorima i 
disciplinama, te posjedovati odgovarajuću 
kombinaciju znanja i vještina za rješavanje 
društvenih pitanja i potporu inovacijama.

Europi je potrebna kvantitativno značajna 
baza visokokvalificiranih i otpornih 
ljudskih resursa u području istraživanja i 
inovacija koja se može lako prilagoditi 
sadašnjim i budućim društvenim
izazovima, primjerice velikim 
demografskim promjenama u Europi, te 
pronaći održiva rješenja za te izazove. 
Kako bi osigurali najveću kvalitetu, 
istraživači trebaju biti mobilni, surađivati i 
širiti znanje među zemljama, sektorima i 
disciplinama, te posjedovati odgovarajuću 
kombinaciju znanja i vještina za rješavanje 
društvenih pitanja i potporu inovacijama.

Or. en

Amandman 650
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europi je potrebna visokokvalificirana i 
otporna baza ljudskog kapitala u području 
istraživanja i inovacija koja se može lako 
prilagoditi budućim izazovima, primjerice 
velikim demografskim promjenama u 
Europi, te pronaći održiva rješenja za te 
izazove. Kako bi osigurali izvrsnost, 
istraživači trebaju biti mobilni, surađivati i 
širiti znanje među zemljama, sektorima i 
disciplinama, te posjedovati odgovarajuću 
kombinaciju znanja i vještina za rješavanje 
društvenih pitanja i potporu inovacijama.

Europi je potrebna visokokvalificirana i 
otporna baza ljudskog kapitala u području 
istraživanja i inovacija koja se može lako 
prilagoditi budućim izazovima, primjerice 
velikim demografskim promjenama u 
Europi, te pronaći održiva rješenja za te 
izazove. Kako bi osigurali izvrsnost, 
istraživači trebaju biti mobilni, imati 
pristup infrastrukturi najbolje kvalitete,
surađivati i širiti znanje među zemljama, 
sektorima i disciplinama, te posjedovati 
odgovarajuću kombinaciju znanja i vještina 
za rješavanje društvenih pitanja i potporu 
inovacijama.

Or. en

Amandman 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I.– točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 1. – podstavak 1. (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U okviru programa mobilnosti osigurat će 
se stvarne jednake mogućnosti za žene i 
muškarce te uvesti posebne mjere za 
uklanjanje prepreka mobilnosti 
istraživačica.

Or. en

Amandman 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU se mora snažnije potruditi da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, privuče istraživače 
iz trećih zemalja, zadrži vlastite istraživače 
te privuče europske istraživače koji rade u 
inozemstvu da se vrate u Europu. Nadalje, 
kako bi se izvrsnost širila u što većoj mjeri, 
uvjeti u kojima istraživači rade moraju se 
dodatno poboljšati u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru (EIP). U tom su 
kontekstu potrebne jače spone s europskim 
prostorom obrazovanja te Europskim 
fondom za regionalni razvoj i Europskim 
socijalnim fondom plus.

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU se mora snažnije potruditi da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, privuče istraživače 
iz trećih zemalja, zadrži vlastite istraživače 
te privuče europske istraživače koji rade u 
inozemstvu da se vrate u Europu.
Kako bi se ostvario taj cilj, potrebno je 
posvetiti pozornost programima kojima se 
olakšava postizanje ravnoteže između 
privatnog i poslovnog života, uključujući 
dodavanje više fleksibilnosti za istraživače 
oba spola u svrhu olakšavanja 
usklađivanja poslovnog i privatnog života.
Jamčenje potpune rodne jednakosti u 
svim sektorima, uključujući znanost, 
tehnologiju i inovacije, ključan je 
preduvjet za globalni gospodarski razvoj.
Nadalje, kako bi se zajamčile sinergije i 
kako bi se izvrsnost širila u što većoj mjeri, 
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oznaka pečata izvrsnosti i dalje će se 
primjenjivati na pozive na podnošenje 
prijedloga u okviru aktivnosti MSCA;
uvjeti u kojima istraživači rade moraju se 
dodatno poboljšati u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru (EIP), što uključuje 
rješavanje razlike u plaćama među 
istraživačima iz različitih država članica 
EU-a uključenima u projekte Okvirnog 
programa za istraživanja i inovacije EU-a. 
U tom su kontekstu potrebne jače spone s 
europskim prostorom obrazovanja te 
Europskim fondom za regionalni razvoj i 
Europskim socijalnim fondom plus.

Or. en

Amandman 653
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU se mora snažnije potruditi da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, privuče istraživače 
iz trećih zemalja, zadrži vlastite istraživače 
te privuče europske istraživače koji rade u 
inozemstvu da se vrate u Europu. Nadalje, 
kako bi se izvrsnost širila u što većoj mjeri, 
uvjeti u kojima istraživači rade moraju se 
dodatno poboljšati u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru (EIP). U tom su 
kontekstu potrebne jače spone s europskim 
prostorom obrazovanja te Europskim 
fondom za regionalni razvoj i Europskim 

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU se mora snažnije potruditi da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, privuče istraživače 
iz trećih zemalja, zadrži vlastite istraživače 
te privuče europske istraživače koji rade u 
inozemstvu da se vrate u Europu. Kako bi 
se taj cilj postigao, pozornost valja 
posvetiti programima kojima se olakšava 
postizanje ravnoteže između privatnog i 
poslovnog života. Jamčenje potpune rodne 
jednakosti u svim sektorima, uključujući 
znanost, tehnologiju i inovacije, ključan je 
preduvjet za globalni gospodarski razvoj.
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socijalnim fondom plus. Nadalje, kako bi se izvrsnost širila u što 
većoj mjeri, uvjeti u kojima istraživači rade 
moraju se dodatno poboljšati u cijelom 
europskom istraživačkom prostoru (EIP). 
U tom su kontekstu potrebne jače spone s 
europskim prostorom obrazovanja te 
Europskim fondom za regionalni razvoj i 
Europskim socijalnim fondom plus.

Or. en

Amandman 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU se mora snažnije potruditi da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, privuče istraživače 
iz trećih zemalja, zadrži vlastite istraživače 
te privuče europske istraživače koji rade u 
inozemstvu da se vrate u Europu. Nadalje, 
kako bi se izvrsnost širila u što većoj mjeri, 
uvjeti u kojima istraživači rade moraju se 
dodatno poboljšati u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru (EIP). U tom su 
kontekstu potrebne jače spone s europskim 
prostorom obrazovanja te Europskim 
fondom za regionalni razvoj i Europskim 
socijalnim fondom plus.

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU mora povećati svoje napore da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, privuče istraživače 
iz trećih zemalja, zadrži vlastite istraživače 
te privuče europske istraživače koji rade u 
inozemstvu da se vrate u Europu. Nadalje, 
kako bi se izvrsnost i sudjelovanje u 
visokokvalitetnim istraživačkim i 
inovacijskim programima i aktivnostima 
širili u što većoj mjeri, uvjeti u kojima 
istraživači rade moraju se dodatno 
poboljšati u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru (EIP). U tom su 
kontekstu potrebne jače spone s europskim 
prostorom obrazovanja te Europskim
fondom za regionalni razvoj i Europskim 
socijalnim fondom plus.

Or. en
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Amandman 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU se mora snažnije potruditi da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, privuče istraživače 
iz trećih zemalja, zadrži vlastite istraživače 
te privuče europske istraživače koji rade u 
inozemstvu da se vrate u Europu. Nadalje, 
kako bi se izvrsnost širila u što većoj mjeri, 
uvjeti u kojima istraživači rade moraju se 
dodatno poboljšati u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru (EIP). U tom su 
kontekstu potrebne jače spone s europskim 
prostorom obrazovanja te Europskim 
fondom za regionalni razvoj i Europskim 
socijalnim fondom plus.

Europa je znanstvena sila s oko 1,8 
milijuna istraživača koji rade na tisućama 
sveučilišta te u tisućama istraživačkih 
centara i vodećih svjetskih poduzeća. 
Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. 
trebati osposobiti i zaposliti najmanje 
milijun novih istraživača kako bi se 
ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju 
ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je 
potreba posebno izražena u neakademskom 
sektoru. EU se mora snažnije potruditi da 
više mladih žena i muškaraca zainteresira 
za istraživačku karijeru, zadrži vlastite 
istraživače te privuče europske istraživače 
koji rade u inozemstvu da se vrate u 
Europu. Nadalje, kako bi se izvrsnost širila 
u što većoj mjeri, uvjeti u kojima 
istraživači rade moraju se dodatno 
poboljšati u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru (EIP). U tom su 
kontekstu potrebne jače spone s europskim 
prostorom obrazovanja te Europskim 
fondom za regionalni razvoj i Europskim 
socijalnim fondom plus.

Or. en

Amandman 656
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) usmjerene su na izvrsnost u 
istraživanju u kojem se u potpunosti 
primjenjuje pristup „odozdo prema gore” te 

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) usmjerene su na izvrsnost u 
istraživanju u kojem se u potpunosti 
primjenjuje pristup „odozdo prema gore” te 
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koje obuhvaća sva područja istraživanja i 
inovacija, od osnovnog istraživanja do 
uvođenja na tržište i inovacijskih usluga. 
Ono uključuje istraživačka područja 
obuhvaćena Ugovorom o funkcioniranju 
Europske unije i Ugovorom o osnivanju 
Europske zajednice za atomsku energiju 
(Euratom). Ako se pojavi posebna potreba 
i budu li dostupna dodatna financijska 
sredstva, aktivnosti MSCA mogu 
obuhvaćati određene aktivnosti povezane 
s posebnim izazovima (uključujući 
utvrđene misije), vrstama istraživanja i 
inovacijskim institucijama ili geografskim 
lokacijama kako bi se odgovorilo na 
razvoj potreba Europe u smislu vještina,
izobrazbe u području istraživanja, razvoja 
karijere i razmjene znanja.

koje obuhvaća sva područja istraživanja i 
inovacija, od osnovnog istraživanja do 
uvođenja na tržište i inovacijskih usluga. 
Ono uključuje istraživačka područja 
obuhvaćena Ugovorom o funkcioniranju 
Europske unije i Ugovorom o osnivanju 
Europske zajednice za atomsku energiju 
(Euratom). Dodatni izvori financiranje 
koji budu na raspolaganju upotrijebit će 
se u tu svrhu.

Or. en

Amandman 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) usmjerene su na izvrsnost u 
istraživanju u kojem se u potpunosti 
primjenjuje pristup „odozdo prema gore” 
te koje obuhvaća sva područja istraživanja 
i inovacija, od osnovnog istraživanja do 
uvođenja na tržište i inovacijskih usluga. 
Ono uključuje istraživačka područja 
obuhvaćena Ugovorom o funkcioniranju 
Europske unije i Ugovorom o osnivanju 
Europske zajednice za atomsku energiju 
(Euratom). Ako se pojavi posebna potreba i 
budu li dostupna dodatna financijska 
sredstva, aktivnosti MSCA mogu 
obuhvaćati određene aktivnosti povezane s 
posebnim izazovima (uključujući utvrđene 
misije), vrstama istraživanja i inovacijskim 
institucijama ili geografskim lokacijama 
kako bi se odgovorilo na razvoj potreba 
Europe u smislu vještina, izobrazbe u 

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) usmjerene su na visokokvalitetno 
istraživanje prema načelu „odozdo prema 
gore” otvoreno svim područjima, od 
osnovnog istraživanja do uvođenja na 
tržište i inovacijskih usluga. Ono uključuje 
istraživačka područja obuhvaćena 
Ugovorom o funkcioniranju Europske 
unije i Ugovorom o osnivanju Europske 
zajednice za atomsku energiju (Euratom). 
Ako se pojavi posebna potreba i budu li 
dostupna dodatna financijska sredstva, 
aktivnosti MSCA mogu obuhvaćati 
određene aktivnosti povezane s posebnim 
izazovima (uključujući utvrđene misije), 
vrstama istraživanja i inovacijskim 
institucijama ili geografskim lokacijama 
kako bi se odgovorilo na razvoj potreba 
Europe u smislu vještina, izobrazbe u 
području istraživanja, razvoja karijere i 
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području istraživanja, razvoja karijere i 
razmjene znanja.

razmjene znanja.

Or. en

Amandman 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I.– točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 4. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ključnim aktivnostima pružit će se 
odlično i inovativno osposobljavanje 
istraživača u ranim fazama istraživanja 
na poslijediplomskoj razini 
interdisciplinarnim projektima ili 
doktorskim programima čime će se 
istraživačima omogućiti da razviju svoj 
raspored istraživanja, uz sudjelovanje 
sveučilišta, istraživačkih institucija, 
poduzeća, malih i srednjih poduzeća i 
ostalih društveno-gospodarskih skupina iz 
raznih zemalja. Na taj će se način razviti i 
poboljšati profesionalni izgledi mladih 
istraživača nakon poslijediplomskog 
studija i u javnom i u privatnom sektoru.

Or. en

Amandman 659
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti MSCA glavni su instrument na 
razini EU-a za privlačenje istraživača iz 
trećih zemalja u Europu i stoga znatno 
doprinose globalnoj suradnji u području 
istraživanja i inovacija. Dokazi ukazuju na 
to da aktivnosti MSCA ne samo da imaju 
pozitivan učinak na pojedince i 
organizacije te pozitivan učinak na razini 

Aktivnosti MSCA glavni su instrument na 
razini EU-a za privlačenje istraživača iz 
trećih zemalja u Europu i stoga znatno 
doprinose europskoj znanstvenoj i 
gospodarskoj konkurentnosti i globalnoj 
suradnji u području istraživanja i inovacija. 
Dokazi ukazuju na to da aktivnosti MSCA 
ne samo da imaju pozitivan učinak na 
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sustava, nego i proizvode vrlo značajne i 
revolucionarne istraživačke rezultate, dok 
istovremeno znatno doprinose rješavanju 
društvenih i strateških izazova. Dugoročno 
ulaganje u ljude isplativo je, kao što 
pokazuje broj dobitnika Nobelove nagrade 
koji su bili stipendisti MSCA-e ili njihovi 
nadređeni.

pojedince i organizacije te pozitivan učinak 
na razini sustava, nego i proizvode vrlo 
značajne i revolucionarne istraživačke 
rezultate, dok istovremeno znatno 
doprinose rješavanju društvenih i strateških 
izazova. Dugoročno ulaganje u ljude 
isplativo je, kao što pokazuje broj 
dobitnika Nobelove nagrade koji su bili 
stipendisti MSCA-e ili njihovi nadređeni.

Or. en

Amandman 660
Evžen Tošenovský

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti MSCA glavni su instrument na 
razini EU-a za privlačenje istraživača iz 
trećih zemalja u Europu i stoga znatno 
doprinose globalnoj suradnji u području 
istraživanja i inovacija. Dokazi ukazuju na 
to da aktivnosti MSCA ne samo da imaju 
pozitivan učinak na pojedince i 
organizacije te pozitivan učinak na razini 
sustava, nego i proizvode vrlo značajne i 
revolucionarne istraživačke rezultate, dok 
istovremeno znatno doprinose rješavanju 
društvenih i strateških izazova. Dugoročno 
ulaganje u ljude isplativo je, kao što 
pokazuje broj dobitnika Nobelove nagrade 
koji su bili stipendisti MSCA-e ili njihovi 
nadređeni.

Aktivnosti MSCA, zajedno s ERC-om,
glavni su instrument na razini EU-a za 
privlačenje istraživača iz trećih zemalja u 
Europu i stoga znatno doprinose globalnoj 
suradnji u području istraživanja i inovacija. 
Dokazi ukazuju na to da aktivnosti MSCA 
ne samo da imaju pozitivan učinak na 
pojedince i organizacije te pozitivan učinak 
na razini sustava, nego i proizvode vrlo 
značajne i revolucionarne istraživačke 
rezultate, dok istovremeno znatno 
doprinose rješavanju društvenih i strateških 
izazova. Dugoročno ulaganje u ljude 
isplativo je, kao što pokazuje broj 
dobitnika Nobelove nagrade koji su bili 
stipendisti MSCA-e ili njihovi nadređeni.

Or. en

Amandman 661
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 6.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Globalnim nadmetanjem u području 
istraživanja između znanstvenika i između 
organizacija domaćina iz akademskog i 
neakademskog sektora te stvaranjem i 
razmjenom visokokvalitetnog znanja među 
zemljama, sektorima i disciplinama, 
aktivnosti MSCA osobito doprinose 
ciljevima plana za „radna mjesta, rast i 
ulaganja”, globalnoj strategiji EU-a te
ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih 
naroda.

Globalnim nadmetanjem u području 
istraživanja između znanstvenika i između 
organizacija domaćina iz akademskog i 
neakademskog sektora te stvaranjem i 
razmjenom visokokvalitetnog znanja među 
zemljama, sektorima i disciplinama, 
aktivnosti MSCA osobito doprinose 
ciljevima plana za „radna mjesta, rast i 
ulaganja”, globalnoj strategiji EU-a,
ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih 
naroda i obvezama EU-a u skladu s 
Pariškim sporazumom.

Or. en

Amandman 662
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti MSCA omogućuju da europski 
istraživački prostor bude djelotvorniji, 
konkurentniji i privlačniji na globalnoj 
razini. To se može postići usmjeravanjem 
na nove generacije visokokvalificiranih 
istraživača i pružanjem potpore novim 
talentima iz EU-a i šire; poticanjem širenja 
i primjene novih znanja i ideja na europske 
politike, gospodarstvo i društvo, među 
ostalim zahvaljujući boljoj znanstvenoj 
komunikaciji i mjerama za informiranje 
javnosti; olakšavanjem suradnje među 
organizacijama koje provode istraživanja; 
te snažnim strukturiranim utjecajem na 
europski istraživački prostor, zalaganjem 
za otvoreno tržište rada i postavljanjem 
standarda za kvalitetnu izobrazbu, 
privlačnim uvjetima zapošljavanja i 
otvorenim zapošljavanjem koji vrijede za 
sve istraživače.

Aktivnosti MSCA omogućuju da europski 
istraživački prostor bude djelotvorniji, 
konkurentniji i privlačniji na globalnoj 
razini. To se može postići usmjeravanjem 
na nove generacije visokokvalificiranih 
istraživača i pružanjem potpore novim 
talentima, posebno istraživačima na 
početku karijere, iz EU-a i šire; posebnu 
pozornost također treba posvetiti 
istraživačima i znanstvenicima koji su u 
Europu novopridošli kao migranti i koji 
posjeduju viši stupanj obrazovanja te im 
se treba dati prilika da se što je moguće 
prije integriraju u okviru europske 
znanstvene zajednice i struktura;
poticanjem širenja i primjene novih znanja 
i ideja na europske politike, gospodarstvo i 
društvo, među ostalim zahvaljujući boljoj 
znanstvenoj komunikaciji i mjerama za 
informiranje javnosti; olakšavanjem 
suradnje među organizacijama koje 
provode istraživanja; te snažnim 
strukturiranim utjecajem na europski 
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istraživački prostor, zalaganjem za 
otvoreno tržište rada i postavljanjem 
standarda za kvalitetnu izobrazbu, 
privlačnim uvjetima zapošljavanja i 
otvorenim zapošljavanjem koji vrijede za 
sve istraživače, uz poseban osvrt na one 
znanstvenike i istraživače koji su u 
Europu novopridošli kao migranti.

Or. en

Amandman 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti MSCA omogućuju da europski 
istraživački prostor bude djelotvorniji, 
konkurentniji i privlačniji na globalnoj 
razini. To se može postići usmjeravanjem 
na nove generacije visokokvalificiranih 
istraživača i pružanjem potpore novim 
talentima iz EU-a i šire; poticanjem širenja 
i primjene novih znanja i ideja na europske 
politike, gospodarstvo i društvo, među 
ostalim zahvaljujući boljoj znanstvenoj 
komunikaciji i mjerama za informiranje 
javnosti; olakšavanjem suradnje među 
organizacijama koje provode istraživanja; 
te snažnim strukturiranim utjecajem na 
europski istraživački prostor, zalaganjem 
za otvoreno tržište rada i postavljanjem 
standarda za kvalitetnu izobrazbu, 
privlačnim uvjetima zapošljavanja i 
otvorenim zapošljavanjem koji vrijede za 
sve istraživače.

Aktivnosti MSCA omogućuju da europski 
istraživački prostor bude djelotvorniji, 
konkurentniji i privlačniji na globalnoj 
razini. To se može postići usmjeravanjem 
na nove generacije visokokvalificiranih 
istraživača i pružanjem potpore novim 
talentima iz EU-a i šire; poticanjem širenja 
i primjene novih znanja i ideja na europske 
politike, gospodarstvo i društvo, među 
ostalim zahvaljujući boljoj znanstvenoj 
komunikaciji i mjerama za informiranje 
javnosti; olakšavanjem suradnje među 
organizacijama koje provode istraživanja; 
te snažnim strukturiranim utjecajem na 
europski istraživački prostor, zalaganjem 
za otvoreno tržište rada, jamčenjem 
radničkih prava i postavljanjem standarda 
za kvalitetnu izobrazbu, privlačnim i 
stabilnim uvjetima zapošljavanja i 
otvorenim zapošljavanjem koji vrijede za 
sve istraživače.

Or. en

Amandman 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
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Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti MSCA omogućuju da europski 
istraživački prostor bude djelotvorniji, 
konkurentniji i privlačniji na globalnoj 
razini. To se može postići usmjeravanjem 
na nove generacije visokokvalificiranih 
istraživača i pružanjem potpore novim 
talentima iz EU-a i šire; poticanjem širenja 
i primjene novih znanja i ideja na europske 
politike, gospodarstvo i društvo, među 
ostalim zahvaljujući boljoj znanstvenoj 
komunikaciji i mjerama za informiranje 
javnosti; olakšavanjem suradnje među 
organizacijama koje provode istraživanja; 
te snažnim strukturiranim utjecajem na 
europski istraživački prostor, zalaganjem 
za otvoreno tržište rada i postavljanjem 
standarda za kvalitetnu izobrazbu, 
privlačnim uvjetima zapošljavanja i 
otvorenim zapošljavanjem koji vrijede za 
sve istraživače.

Aktivnosti MSCA omogućuju da europski 
istraživački prostor bude djelotvorniji, 
konkurentniji i privlačniji na globalnoj 
razini. To se postiže usmjeravanjem na 
nove generacije visokokvalificiranih 
istraživača i pružanjem potpore novim 
talentima iz EU-a i šire; poticanjem širenja 
i primjene novih znanja i ideja na europske 
politike, gospodarstvo i društvo, među 
ostalim zahvaljujući boljoj znanstvenoj 
komunikaciji i mjerama za informiranje 
javnosti; olakšavanjem suradnje među 
organizacijama koje provode istraživanja; 
te snažnim strukturiranim utjecajem na 
europski istraživački prostor, zalaganjem 
za otvoreno tržište rada i postavljanjem 
standarda za kvalitetnu izobrazbu, 
privlačnim uvjetima zapošljavanja i 
otvorenim, transparentnim i na zaslugama 
temeljenim zapošljavanjem koji vrijede za 
sve istraživače.

Or. en

Obrazloženje

Zanimljivo je kako se preambiciozni ciljevi ERC-a „ostvaruju”, dok se razumna, izvediva i 
već dokazana postignuća aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) „mogu”postići. 

Amandman 665
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.2.1. Poticanje izvrsnosti 
prekograničnom, međusektorskom i 
interdicisplinarnom mobilnošću 
istraživača

2.2.1. njegovanje izvrsnosti preko 
prekogranične, međusektorske i 
interdisciplinarne mobilnosti, uključujući 
pristup istraživačkoj infrastrukturi

Or. en
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Amandman 666
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EU mora i ubuduće biti referentna točka za 
vrhunska istraživanja i stoga privlačna 
najperspektivnijim istraživačima iz Europe 
i šire u svim fazama njihovih karijera. To 
se može postići omoguće li se 
istraživačima i osoblju povezanom s 
istraživanjem kretanje i suradnja preko 
granica te između sektora i disciplina, što 
bi im omogućilo visokokvalitetnu 
izobrazbu i mogućnosti za razvoj karijere. 
Tako će se olakšati prelasci između 
akademskog i neakademskog sektora, ali i 
potaknuti poduzetništvo.

EU mora i ubuduće biti referentna točka za 
vrhunska istraživanja i stoga privlačna 
najperspektivnijim istraživačima iz Europe 
i šire u svim fazama njihovih karijera. To 
se može postići omoguće li se 
istraživačima i osoblju povezanom s 
istraživanjem kretanje i suradnja preko 
granica te između sektora i disciplina, te 
pristup infrastrukturi najbolje kvalitete,
što bi im omogućilo visokokvalitetnu 
izobrazbu i mogućnosti za razvoj karijere. 
Tako će se olakšati prelasci između 
akademskog i neakademskog sektora, ali i 
potaknuti poduzetništvo.

Or. en

Amandman 667
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.1. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mobilnost unutar ili izvan Europe 
za najbolje ili najperspektivnije istraživače 
neovisno o njihovu državljanstvu kako bi 
provodili vrhunska istraživanja i razvijali 
svoje vještine i karijeru u akademskom i 
neakademskom sektoru.

– mobilnost unutar ili izvan Europe 
za najbolje ili najperspektivnije istraživače 
neovisno o njihovu državljanstvu kako bi 
provodili vrhunska istraživanja i razvijali 
svoje vještine i karijeru u akademskom i 
neakademskom sektoru, uključujući 
pristup istraživačkoj infrastrukturi.

Or. en

Amandman 668
Olle Ludvigsson

Prijedlog odluke
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Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.1. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mobilnost unutar ili izvan Europe 
za najbolje ili najperspektivnije istraživače 
neovisno o njihovu državljanstvu kako bi 
provodili vrhunska istraživanja i razvijali 
svoje vještine i karijeru u akademskom i 
neakademskom sektoru.

– mobilnost unutar ili izvan Europe 
za najbolje ili najperspektivnije istraživače 
neovisno o njihovu državljanstvu kako bi 
provodili vrhunska istraživanja i razvijali 
svoje vještine i karijeru u akademskom, 
uključujući istraživačke infrastrukture, i 
neakademskom sektoru.

Or. en

Amandman 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.1. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mobilnost unutar ili izvan Europe 
za najbolje ili najperspektivnije istraživače 
neovisno o njihovu državljanstvu kako bi 
provodili vrhunska istraživanja i razvijali 
svoje vještine i karijeru u akademskom i 
neakademskom sektoru.

– mobilnost unutar ili izvan Europe 
za najbolje ili najperspektivnije istraživače 
neovisno o njihovu državljanstvu kako bi 
provodili istraživanja najveće kvalitete i 
razvijali svoje vještine i karijeru u 
akademskom i neakademskom sektoru.

Or. en

Amandman 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.1. – stavak 2. – alineja 1.a 
(nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mobilnost prema zemljama koje su 
slabo zastupljene u okvirnom programu 
za najbolje ili najperspektivnije istraživače 
neovisno o njihovu državljanstvu kako bi 
provodili vrhunska istraživanja i razvijali 
svoje vještine i karijeru u akademskom i 
neakademskom sektoru.
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Or. en

Amandman 671
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.1. – stavak 2. – alineja 1.a 
(nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– olakšavanje pristupa 
znanstvenicima i istraživačima koji 
obećavaju, koji su u Europu novopridošli 
kao migranti, vrhunskom istraživanju i 
razvijanje njihovih vještina i karijera u 
akademskom i neakademskom sektoru.

Or. en

Amandman 672
Christian Ehler

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za gospodarsko blagostanje i
društvenu dobrobit. To se može postići 
izobrazbom istraživača koja im omogućuje 
da razvijaju svoje temeljne istraživačke 
kompetencije i povećaju svoje prenosive 
vještine poput kreativnog i poduzetničkog 
duha. To će im pak omogućiti da se suoče s 
postojećim i budućim globalnim izazovima 
te poboljšati njihove mogućnosti za razvoj 
karijere i njihov inovacijski potencijal.

EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za znanstveno i gospodarsko 
blagostanje te društvenu dobrobit. To se 
može postići izobrazbom istraživača koja 
im omogućuje da razvijaju svoje temeljne 
istraživačke kompetencije i povećaju svoje 
prenosive vještine poput kreativnog i 
poduzetničkog duha, uključujući 
razumijevanje koristi koje standardi imaju 
u pogledu stavljanja novih proizvoda i 
usluga na tržište. To će im pak omogućiti 
da se suoče s postojećim i budućim 
globalnim izazovima te poboljšati njihove 
mogućnosti za razvoj karijere i njihov 
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inovacijski potencijal.

Or. en

Amandman 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za gospodarsko blagostanje i 
društvenu dobrobit. To se može postići 
izobrazbom istraživača koja im omogućuje 
da razvijaju svoje temeljne istraživačke 
kompetencije i povećaju svoje prenosive 
vještine poput kreativnog i poduzetničkog 
duha. To će im pak omogućiti da se suoče 
s postojećim i budućim globalnim 
izazovima te poboljšati njihove mogućnosti 
za razvoj karijere i njihov inovacijski 
potencijal.

EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za gospodarsko blagostanje i 
društvenu dobrobit. To se može postići 
izobrazbom istraživača koja im omogućuje 
da razvijaju svoje temeljne istraživačke 
kompetencije i povećaju svoje prenosive 
vještine poput kreativnog i odgovornog 
duha, otvorenog prema društvu. To će im 
pak omogućiti da se suoče s postojećim i 
budućim globalnim izazovima te poboljšati 
njihove mogućnosti za razvoj karijere i 
njihov inovacijski potencijal.

Or. en

Obrazloženje

Definitivno je dobro imati više poduzetnika s pozadinom u istraživanju, ali je isto tako dobro 
imati i vrhunske javne službenike, političare i upravitelje s pozadinom u istraživanju. Stoga se 
naglasak ne može ograničiti na „poduzetnički”duh. Istraživači bi trebali prožeti cijelo 
društvo. 

Amandman 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za gospodarsko blagostanje i
društvenu dobrobit. To se može postići 
izobrazbom istraživača koja im omogućuje 
da razvijaju svoje temeljne istraživačke 
kompetencije i povećaju svoje prenosive 
vještine poput kreativnog i poduzetničkog 
duha. To će im pak omogućiti da se suoče s 
postojećim i budućim globalnim izazovima 
te poboljšati njihove mogućnosti za razvoj 
karijere i njihov inovacijski potencijal.

EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za znanstveno i gospodarsko 
blagostanje te društvenu dobrobit. To se 
može postići izobrazbom istraživača koja 
im omogućuje da razvijaju svoje temeljne 
istraživačke kompetencije i povećaju svoje 
prenosive vještine poput kreativnog i 
poduzetničkog duha. To će im pak 
omogućiti da se suoče s postojećim i 
budućim društvenim izazovima te 
poboljšati njihove mogućnosti za razvoj 
karijere i njihov inovacijski potencijal.

Or. en

Amandman 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za gospodarsko blagostanje i
društvenu dobrobit. To se može postići 
izobrazbom istraživača koja im omogućuje 
da razvijaju svoje temeljne istraživačke 
kompetencije i povećaju svoje prenosive 
vještine poput kreativnog i poduzetničkog 
duha. To će im pak omogućiti da se suoče s 
postojećim i budućim globalnim izazovima 
te poboljšati njihove mogućnosti za razvoj 
karijere i njihov inovacijski potencijal.

EU-u su potrebni snažni, otporni i kreativni 
ljudski resursi koji posjeduju odgovarajuću 
kombinaciju vještina kako bi se odgovorilo 
na buduće potrebe tržišta rada, inoviralo, a 
znanje i ideje pretvorilo u proizvode i 
usluge za znanstveno i gospodarsko 
blagostanje te društvenu dobrobit. To se 
može postići izobrazbom istraživača koja 
im omogućuje da razvijaju svoje temeljne 
istraživačke kompetencije i povećaju svoje 
prenosive vještine poput kreativnog i 
poduzetničkog duha. To će im pak 
omogućiti da se suoče s postojećim i 
budućim globalnim izazovima te poboljšati 
njihove mogućnosti za razvoj karijere i 
njihov inovacijski potencijal.

Or. en

Amandman 676
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.2. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– programi izobrazbe koji 
istraživačima omogućuju da steknu razne 
vještine relevantne za sadašnje i buduće 
globalne izazove.

– programi izobrazbe koji 
istraživačima omogućuju da steknu razne 
vještine relevantne za sadašnje i buduće 
društvene izazove.

Or. en

Amandman 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.2.3. Jačanje ljudskog kapitala i razvoja
vještina u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru

2.2.3. Jačanje ljudskih resursa i razvoj
vještina u cijelom europskom 
istraživačkom prostoru

Or. en

Amandman 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kako bi se pospješivala izvrsnost, 
promicala suradnja među organizacijama 
koje provode istraživanja i stvorio 
pozitivan strukturni učinak, u cijelom 
europskom istraživačkom prostoru moraju 
postojati visokokvalitetni standardi 
izobrazbe, dobri uvjeti rada i stvarne 
mogućnosti za razvoj karijere istraživača. 
To će pridonijeti modernizaciji odnosno 
unapređenju programa i sustava izobrazbe 

Kako bi se pospješivala izvrsnost, 
promicala suradnja među organizacijama 
koje provode istraživanja i stvorio 
pozitivan strukturni učinak, u cijelom 
europskom istraživačkom prostoru moraju 
postojati visokokvalitetni standardi 
izobrazbe, dobri uvjeti rada, kao što je 
jednaka plaća na svim razinama u svim 
europskim zemljama, i stvarne mogućnosti 
za razvoj karijere istraživača. To će 
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u području istraživanja, ali i povećati 
privlačnost institucija u svijetu.

pridonijeti modernizaciji odnosno 
unapređenju programa i sustava izobrazbe 
u području istraživanja, ali i povećati 
privlačnost institucija u svijetu.

Or. en

Amandman 679
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.3. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– programi izobrazbe za poticanje 
izvrsnosti i razmjenu najbolje prakse među 
institucijama te istraživačkim i 
inovacijskim sustavima,

– programi izobrazbe, prema potrebi 
komplementarni s obrazovnim 
aktivnostima Europskog instituta za 
inovacije i tehnologiju, za poticanje 
izvrsnosti i razmjenu najbolje prakse među 
institucijama te istraživačkim i 
inovacijskim sustavima;

Or. en

Amandman 680
Olle Ludvigsson

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Sinergije među sustavima i programima za 
istraživanja i inovacije na razini EU-a te na 
regionalnoj i nacionalnoj razini treba 
znatno pojačati. To se može postići 
prvenstveno sinergijama i 
komplementarnošću s drugim dijelovima 
programa Obzor Europa kao što je 
Europski institut za inovacije i tehnologiju 
(EIT) i s drugim programima EU-a, osobito 
ESF-om plus, ali i putem oznake „pečat 
izvrsnosti”.

Sinergije među sustavima i programima za 
istraživanja i inovacije na razini EU-a te na 
regionalnoj i nacionalnoj razini treba 
znatno pojačati. To se može postići 
prvenstveno sinergijama i 
komplementarnošću s drugim dijelovima 
programa Obzor Europa kao što je 
Europski institut za inovacije i tehnologiju 
(EIT) i s drugim programima EU-a, osobito 
ESF-om plus, ali i putem oznake „pečat 
izvrsnosti”. Kako bi se iskoristile sinergije 
programa, pravila moraju biti 
organizirana i pojednostavljena.
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Or. en

Amandman 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Sinergije među sustavima i programima za 
istraživanja i inovacije na razini EU-a te na 
regionalnoj i nacionalnoj razini treba 
znatno pojačati. To se može postići 
prvenstveno sinergijama i 
komplementarnošću s drugim dijelovima 
programa Obzor Europa kao što je 
Europski institut za inovacije i tehnologiju 
(EIT) i s drugim programima EU-a, osobito 
ESF-om plus, ali i putem oznake „pečat 
izvrsnosti”.

Sinergije među sustavima i programima za 
istraživanja i inovacije na razini EU-a te na 
regionalnoj i nacionalnoj razini treba 
znatno pojačati. To se može postići 
prvenstveno sinergijama i 
komplementarnošću te, prije svega, 
interoperabilnošću s drugim dijelovima 
programa Obzor Europa kao što je 
Europski institut za inovacije i tehnologiju 
(EIT) i s drugim programima EU-a, osobito 
ESF-om plus, ali i putem, na primjer, 
pristupa koji uključuje oznaku „pečat 
izvrsnosti”.

Or. en

Amandman 682
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na razini EU-a i šire potrebno je podići 
svijest o aktivnostima Programa i javnosti 
približiti rad istraživača kako bi se povećao 
ugled aktivnosti MSCA u svijetu i bolje 
razumjelo utjecaj rada istraživača na 
svakodnevni život građana, a mlade 
potaknulo na pokretanje istraživačke 
karijere. To se može postići boljim 
iskorištavanjem i širenjem znanja i prakse.

Na razini EU-a i šire potrebno je podići 
svijest o aktivnostima Programa i javnosti 
približiti rad istraživača kako bi se povećao 
ugled aktivnosti MSCA u svijetu i bolje 
razumjelo utjecaj rada istraživača na 
svakodnevni život građana, a mlade, 
posebno žene i novopridošle migrante,
potaknulo na pokretanje istraživačke 
karijere. To se može postići boljim 
iskorištavanjem i širenjem znanja i prakse.

Or. en
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Amandman 683
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.5. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– inicijative za informiranje javnosti 
radi pobuđivanja interesa za karijeru u 
području istraživanja, osobito među 
mladima,

– inicijative za informiranje javnosti 
radi pobuđivanja interesa za karijeru u 
području istraživanja, osobito među 
mladima, a posebno ženama i 
novopridošlim migrantima;

Or. en

Amandman 684
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.5. – stavak 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– širenje i grupiranje znanja putem 
međuprojektne suradnje i drugih aktivnosti 
umrežavanja kao što je udruženje 
stipendista.

– širenje i grupiranje znanja putem 
međuprojektne suradnje, projekata 
nacionalnih kontaktnih točaka (NCP) i 
drugih aktivnosti umrežavanja kao što je 
udruženje stipendista.

Or. en

Amandman 685
Olle Ludvigsson

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 2. – podtočka 2.2. – podtočka 2.2.5. – stavak 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– širenje i grupiranje znanja putem 
međuprojektne suradnje i drugih aktivnosti 
umrežavanja kao što je udruženje 

– širenje i grupiranje znanja putem 
međuprojektne suradnje, projekata NCP-a
i drugih aktivnosti umrežavanja kao što je 
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stipendista. udruženje stipendista.

Or. en

Amandman 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Vrhunska istraživačka infrastruktura pruža 
ključne usluge istraživačkim i inovacijskim 
zajednicama i tako ima ključnu ulogu u 
proširenju granica znanja. Podupiranjem 
istraživačkih infrastruktura na razini EU-a 
ublažava se vrlo čest problem raspršenih 
nacionalnih istraživačkih infrastruktura i 
uskih područja znanstvene izvrsnosti, ali i 
hvata u koštac s niskim protokom znanja 
između izoliranih sustava.

Vrhunska istraživačka infrastruktura pruža 
ključne usluge istraživačkim i inovacijskim 
zajednicama i tako ima ključnu ulogu u 
proširenju granica znanja. Podupiranjem 
istraživačkih infrastruktura na razini EU-a, 
uključujući mala i srednja poduzeća, a 
posebno ona koja se financiraju 
sredstvima EFRR-a, ublažava se vrlo čest 
problem raspršenih nacionalnih 
istraživačkih infrastruktura i uskih 
područja znanstvene izvrsnosti, ali i 
povećava protok znanja između izoliranih 
sustava.

Or. en

Amandman 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Vrhunska istraživačka infrastruktura pruža 
ključne usluge istraživačkim i inovacijskim 
zajednicama i tako ima ključnu ulogu u 
proširenju granica znanja. Podupiranjem 
istraživačkih infrastruktura na razini EU-a 
ublažava se vrlo čest problem raspršenih 
nacionalnih istraživačkih infrastruktura i
uskih područja znanstvene izvrsnosti, ali i 
hvata u koštac s niskim protokom znanja 
između izoliranih sustava.

Vrhunska istraživačka infrastruktura pruža 
ključne usluge istraživačkim i inovacijskim 
zajednicama i tako ima ključnu ulogu u 
proširenju granica znanja. Podupiranjem 
istraživačkih infrastruktura od značaja za 
EU i prevladavanjem vrlo čestog 
problema raspršenih nacionalnih 
istraživačkih infrastruktura, 
nadopunjavanjem i unapređivanjem uskih 
područja znanstvene izvrsnosti, ali i 
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hvatanjem u koštac s niskim protokom 
znanja između izoliranih sustava.

Or. en

Amandman 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu
svjetske razine koja je otvorena i dostupna 
svim istraživačima u Europi i izvan nje i 
tako u potpunosti iskoristiti njezin 
potencijal za postizanje znanstvenog 
napretka i inovacija. Glavni su ciljevi 
smanjiti rascjepkanost istraživačkog i 
inovacijskog ekosustava, pri čemu se 
izbjegava udvostručenje rada, i bolje 
koordinirati razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim
istraživačkim resursima putem europskog 
oblaka za otvorenu znanost, posebice radi 
bolje prihvaćenosti otvorene znanosti i 
otvorenih podataka, koja je zasad ispod 
optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

Opći je cilj poboljšati razvijenost vrhunske 
europske održive istraživačke 
infrastrukture svjetske razine, uključujući 
mala i srednja poduzeća, koja je otvorena i 
dostupna svim istraživačima u Europi i 
izvan nje i tako u potpunosti iskoristiti 
njezin potencijal za postizanje znanstvenog 
napretka i inovacija. Glavni su ciljevi 
smanjiti rascjepkanost istraživačkog i 
inovacijskog ekosustava, zajamčiti 
neprestanu modernizaciju, pri čemu se 
izbjegava udvostručenje rada, i bolje 
koordinirati razvoj, upotrebu i 
pristupačnost istraživačkih infrastruktura, 
kao i njihovo bolje uključivanje u projekte 
u okviru programa Obzor Europa, 
uključujući istraživačku infrastrukturu 
koju financira EU-a, posebice putem 
EFRR-a. Time će se osigurati jasne 
sinergije između programa Obzor Europa 
i provedenih nacionalnih i regionalnih 
strategija u području istraživanja i 
inovacija.
Od ključne je važnosti i poduprijeti otvoren 
pristup istraživačkim infrastrukturama za 
sve europske istraživače te veći pristup 
digitalnim istraživačkim resursima putem 
europskog oblaka za otvorenu znanost, 
posebice radi bolje prihvaćenosti otvorene 
znanosti i otvorenih podataka, koja je zasad 
ispod optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
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svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje i korištenje inovativnih 
rješenja.

Or. en

Amandman 689
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim 
istraživačkim resursima putem europskog 
oblaka za otvorenu znanost, posebice radi 
bolje prihvaćenosti otvorene znanosti i 
otvorenih podataka, koja je zasad ispod 
optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, zajamčiti neprestanu 
modernizaciju, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj, pristupačnost i upotrebu 
istraživačkih infrastruktura. Istraživačke 
infrastrukture manje i srednje veličine 
istraživačima su vrlo važne, no malo je 
informacija o njihovim lokacijama, 
politikama o pristupu njima i njihovu 
financiranju. Treba ih se označiti na karti 
kako bi se otključao potencijal tih 
istraživačkih infrastruktura u korist 
europskog istraživanja i inovacija. Od 
ključne je važnosti poduprijeti otvoren 
pristup istraživačkim infrastrukturama za 
sve europske istraživače te veći pristup 
digitalnim istraživačkim resursima putem 
europskog oblaka za otvorenu znanost, 
posebice radi bolje prihvaćenosti otvorene 
znanosti i otvorenih podataka, koja je zasad 
ispod optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
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uvjeti za pružanje inovativnih rješenja. nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati održivost i konkurentnost 
europske industrije podupiranjem ključnih 
tehnologija i usluga relevantnih za 
istraživačke infrastrukture i njihove 
korisnike, čime se unapređuju uvjeti za 
pružanje inovativnih rješenja.

Or. en

Amandman 690
Paul Rübig

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim 
istraživačkim resursima putem europskog 
oblaka za otvorenu znanost, posebice radi 
bolje prihvaćenosti otvorene znanosti i 
otvorenih podataka, koja je zasad ispod 
optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 

Opći je cilj poboljšati održivu europsku
istraživačku infrastrukturu svjetske razine 
koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, zajamčiti neprestanu 
modernizaciju, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj, upotrebu i pristupačnost
istraživačkih infrastruktura. Od ključne je 
važnosti poduprijeti otvoren pristup 
istraživačkim infrastrukturama u svim 
državama članicama. Od ključne je 
važnosti poduprijeti otvoren pristup 
istraživačkim infrastrukturama za sve 
europske istraživače te veći pristup 
digitalnim istraživačkim resursima putem 
europskog oblaka za otvorenu znanost. Isto 
tako, EU treba doskočiti brzom povećanju 
globalnog nadmetanja za talente tako što će 
privući istraživače iz trećih zemalja da se 
služe europskom istraživačkom 
infrastrukturom svjetske razine. Jedan je od 
važnih ciljeva povećati konkurentnost 
europske industrije podupiranjem ključnih 
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njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

tehnologija i usluga relevantnih za 
istraživačke infrastrukture i njihove 
korisnike, čime se unapređuju uvjeti za 
pružanje inovativnih rješenja.

Or. en

Obrazloženje

Istovremeno prepoznavajući potencijalne prednosti veće dostupnosti istraživanja i podataka, 
također je potrebno zaštititi europske ideje kako bi ih se kapitaliziralo te kako bi one pobrale 
rezultate unutar EU-a. Trebalo bi se voditi načelom „što je moguće otvorenije, ali zatvoreno 
onoliko koliko je to potrebno”.

Amandman 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim 
istraživačkim resursima putem europskog 
oblaka za otvorenu znanost, posebice radi 
bolje prihvaćenosti otvorene znanosti i 
otvorenih podataka, koja je zasad ispod 
optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura, posebno onih koje se 
financiraju iz europskih strukturnih i 
investicijskih fondova. Od ključne je 
važnosti poduprijeti otvoren pristup 
istraživačkim infrastrukturama za sve 
europske istraživače te veći pristup 
digitalnim istraživačkim resursima putem 
europskog oblaka za otvorenu znanost, 
posebice radi bolje prihvaćenosti otvorene 
znanosti i otvorenih podataka, koja je zasad 
ispod optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
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relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

Or. en

Amandman 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim 
istraživačkim resursima putem europskog 
oblaka za otvorenu znanost, posebice radi 
bolje prihvaćenosti otvorene znanosti i 
otvorenih podataka, koja je zasad ispod 
optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima i inovatorima u Europi i 
izvan nje i tako u potpunosti iskoristiti 
njezin potencijal za postizanje znanstvenog 
napretka i inovacija. Glavni su ciljevi 
smanjiti rascjepkanost istraživačkog i 
inovacijskog ekosustava, pri čemu se 
izbjegava udvostručenje rada, i bolje 
koordinirati razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim 
istraživačkim resursima, uključujući
putem europskog oblaka za otvorenu 
znanost, posebice radi bolje prihvaćenosti 
otvorene znanosti i otvorenih podataka, 
koja je zasad ispod optimalne razine. Isto 
tako, EU treba doskočiti brzom povećanju 
globalnog nadmetanja za talente tako što će 
privući istraživače iz trećih zemalja da se 
služe europskom istraživačkom 
infrastrukturom svjetske razine. Jedan je od 
važnih ciljeva povećati konkurentnost 
europske industrije podupiranjem ključnih 
tehnologija i usluga relevantnih za 
istraživačke infrastrukture i njihove 
korisnike, čime se unapređuju uvjeti za 
pružanje inovativnih rješenja.
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Or. en

Obrazloženje

Budući da e-infrastrukture već postoje, očekujemo da će se u okviru europskog oblaka za 
otvorenu znanost nadopuniti i „objediniti” ono što već postoji.

Amandman 693
Dan Nica

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim 
istraživačkim resursima putem europskog 
oblaka za otvorenu znanost, posebice radi 
bolje prihvaćenosti otvorene znanosti i 
otvorenih podataka, koja je zasad ispod 
optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura u cijeloj Uniji. Od ključne je 
važnosti poduprijeti otvoren pristup 
istraživačkim infrastrukturama za sve 
europske istraživače te veći pristup 
digitalnim istraživačkim resursima putem 
europskog oblaka za otvorenu znanost, 
posebice radi bolje prihvaćenosti otvorene 
znanosti i otvorenih podataka, koja je zasad 
ispod optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

Or. en
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Amandman 694
Patrizia Toia

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura. Od ključne je važnosti 
poduprijeti otvoren pristup istraživačkim 
infrastrukturama za sve europske 
istraživače te veći pristup digitalnim 
istraživačkim resursima putem europskog 
oblaka za otvorenu znanost, posebice radi 
bolje prihvaćenosti otvorene znanosti i 
otvorenih podataka, koja je zasad ispod 
optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

Opći je cilj osigurati da Europa posjeduje 
održivu istraživačku infrastrukturu svjetske 
razine koja je otvorena i dostupna svim 
istraživačima u Europi i izvan nje i tako u 
potpunosti iskoristiti njezin potencijal za 
postizanje znanstvenog napretka i 
inovacija. Glavni su ciljevi smanjiti 
rascjepkanost istraživačkog i inovacijskog 
ekosustava, pri čemu se izbjegava 
udvostručenje rada, i bolje koordinirati 
razvoj i upotrebu istraživačkih 
infrastruktura te pristup njima. Od ključne 
je važnosti poduprijeti otvoren pristup 
istraživačkim infrastrukturama za sve 
europske istraživače te veći pristup 
digitalnim istraživačkim resursima putem 
europskog oblaka za otvorenu znanost, 
posebice radi bolje prihvaćenosti otvorene 
znanosti i otvorenih podataka, koja je zasad 
ispod optimalne razine. Isto tako, EU treba 
doskočiti brzom povećanju globalnog 
nadmetanja za talente tako što će privući 
istraživače iz trećih zemalja da se služe 
europskom istraživačkom infrastrukturom 
svjetske razine. Jedan je od važnih ciljeva 
povećati konkurentnost europske industrije 
podupiranjem ključnih tehnologija i usluga 
relevantnih za istraživačke infrastrukture i 
njihove korisnike, čime se unapređuju 
uvjeti za pružanje inovativnih rješenja.

Or. it

Obrazloženje

Izostanak pristupa infrastrukturama priječi ostvarivanje ciljeva programa.

Amandman 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prethodni okvirni programi uvelike su 
doprinijeli učinkovitijem i djelotvornijem 
korištenju nacionalnih infrastruktura, a u 
suradnji s Europskim strateškim forumom 
za istraživačke infrastrukture (ESFRI) 
razvijen je dosljedan, strateški pristup 
izradi politike o paneuropskim 
istraživačkim infrastrukturama. Taj 
strateški pristup urodio je očitim koristima, 
primjerice manjim udvostručenjem rada i 
općenito boljim iskorištavanjem resursa te 
standardizacijom procesa i postupaka.

Prethodni okvirni programi uvelike su 
doprinijeli učinkovitijem i djelotvornijem 
korištenju nacionalnih infrastruktura i 
uklanjanju prepreka u pogledu uporabe u 
svim područjima europskog istraživanja u 
okviru transnacionalnog pristupa, a u 
suradnji s Europskim strateškim forumom 
za istraživačke infrastrukture (ESFRI) 
razvijen je dosljedan, strateški pristup 
izradi politike o paneuropskim 
istraživačkim infrastrukturama. Taj 
strateški pristup urodio je očitim koristima, 
primjerice manjim udvostručenjem rada i
općenito boljim iskorištavanjem resursa te 
standardizacijom i usklađivanjem procesa i 
postupaka. Čini se da je kreiranje novih 
izvrsnih istraživačkih i inovacijskih mreža 
na temelju istraživačkih infrastruktura 
koje je osnovao EU pravi izazov programa 
Obzor Europa.

Or. en

Amandman 696
Olle Ludvigsson

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prethodni okvirni programi uvelike su 
doprinijeli učinkovitijem i djelotvornijem 
korištenju nacionalnih infrastruktura, a u 
suradnji s Europskim strateškim forumom 
za istraživačke infrastrukture (ESFRI) 
razvijen je dosljedan, strateški pristup 
izradi politike o paneuropskim 
istraživačkim infrastrukturama. Taj 
strateški pristup urodio je očitim koristima, 
primjerice manjim udvostručenjem rada i 
općenito boljim iskorištavanjem resursa te 
standardizacijom procesa i postupaka.

Prethodni okvirni programi uvelike su 
doprinijeli učinkovitijem i djelotvornijem 
korištenju nacionalnih infrastruktura, a u 
suradnji s Europskim strateškim forumom 
za istraživačke infrastrukture (ESFRI) 
razvijen je dosljedan, strateški pristup 
izradi politike o paneuropskim 
istraživačkim infrastrukturama. Taj 
strateški pristup urodio je očitim koristima, 
primjerice manjim udvostručenjem rada i 
općenito boljim iskorištavanjem resursa te 
standardizacijom procesa i postupaka. 
Mobilnost u istraživanju igra važnu ulogu 
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pri većem korištenju istraživačkih 
infrastruktura.

Or. en

Amandman 697
Gunnar Hökmark

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prethodni okvirni programi uvelike su 
doprinijeli učinkovitijem i djelotvornijem 
korištenju nacionalnih infrastruktura, a u 
suradnji s Europskim strateškim forumom 
za istraživačke infrastrukture (ESFRI) 
razvijen je dosljedan, strateški pristup 
izradi politike o paneuropskim 
istraživačkim infrastrukturama. Taj 
strateški pristup urodio je očitim koristima, 
primjerice manjim udvostručenjem rada i 
općenito boljim iskorištavanjem resursa te 
standardizacijom procesa i postupaka.

Prethodni okvirni programi uvelike su 
doprinijeli učinkovitijem i djelotvornijem 
korištenju nacionalnih infrastruktura, a u 
suradnji s Europskim strateškim forumom 
za istraživačke infrastrukture (ESFRI) 
razvijen je dosljedan, strateški pristup 
izradi politike o paneuropskim 
istraživačkim infrastrukturama. Taj 
strateški pristup urodio je očitim koristima, 
primjerice manjim udvostručenjem rada i 
općenito boljim iskorištavanjem resursa te 
standardizacijom procesa i postupaka. 
Kako bi se istraživačka infrastruktura na 
učinkovit način iskoristila, potrebno je 
poticati mobilnost u istraživanju.

Or. en

Amandman 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti koje podupire EU pružit će 
dodanu vrijednost na sljedeće načine: 
konsolidacijom i optimizacijom postojećih 
istraživačkih infrastruktura zajedno s 
razvijanjem novih infrastruktura; 
uspostavom europskog oblaka za otvorenu 
znanost kao djelotvornog, prilagodljivog i 
održivog okruženja za istraživanje 

Aktivnosti koje podupire EU pružit će 
dodanu vrijednost na sljedeće načine: 
konsolidacijom i racionalizacijom
postojećih istraživačkih infrastruktura 
zajedno s razvijanjem novih infrastruktura; 
uspostavom europskog oblaka za otvorenu 
znanost kao djelotvornog, prilagodljivog i 
održivog okruženja za istraživanje 
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temeljeno na podacima; međusobnim 
povezivanjem nacionalnih i regionalnih 
istraživačkih i obrazovnih mreža, jačanjem 
i osiguravanjem mrežne infrastrukture 
visokog kapaciteta za masovne količine 
podataka i prekogranični i 
interdisciplinarni pristup digitalnim 
resursima; svladavanjem prepreka koje 
najboljim istraživačkim timovima 
onemogućuju pristup uslugama najboljih 
istraživačkih infrastruktura u EU-u; 
poticanjem inovacijskog potencijala 
istraživačkih infrastruktura, uz fokus na 
razvoj tehnologije i zajedničke inovacije te 
veće korištenje istraživačkih infrastruktura 
u industriji.

temeljeno na podacima, uzimajući u obzir 
postojeće e-infrastrukture; međusobnim 
povezivanjem nacionalnih i regionalnih 
istraživačkih i obrazovnih mreža, jačanjem 
i osiguravanjem mrežne infrastrukture 
visokog kapaciteta za masovne količine 
podataka i prekogranični i 
interdisciplinarni pristup digitalnim 
resursima; svladavanjem prepreka koje 
najboljim istraživačkim timovima 
onemogućuju pristup uslugama najboljih 
istraživačkih infrastruktura u EU-u; 
poticanjem inovacijskog potencijala 
istraživačkih infrastruktura, uz fokus na 
razvoj tehnologije i zajedničke inovacije te 
veće korištenje istraživačkih infrastruktura 
u industriji.

Or. en

Obrazloženje

Potrebno se pobrinuti za to da se ne udvostručavaju već postojeće infrastrukture, posebice e-
infrastrukture.

Amandman 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 4. a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Trebale bi se sabrati informacije o 
lokacijama i financiranju postojećih 
istraživačkih infrastruktura manje i 
srednje veličine te politikama o pristupu 
njima kako bi se otključao njihov 
potencijal u korist europskog istraživanja 
i inovacija.

Or. en

Obrazloženje

U cilju smanjenja rascjepkanosti istraživačkog i inovacijskog ekosustava, izbjegavanja 
udvostručenje rada, bolje koordinacije razvoja i upotrebe postojećih istraživačkih 
infrastruktura, bilo bi korisno napraviti popis istraživačkih infrastruktura, također manje i 
srednje veličine, koje se trenutačno nalaze u EU-u.
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Amandman 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nadalje, potrebno je osnažiti međunarodnu 
dimenziju istraživačkih infrastruktura EU-a 
tako što će se poticati snažnija suradnja s 
međunarodnim partnerima i međunarodno 
sudjelovanje u europskim istraživačkim 
infrastrukturama radi izvlačenja uzajamne 
koristi.

Nadalje, međunarodnim je pristupom 
potrebno osnažiti međunarodnu dimenziju 
istraživačkih infrastruktura EU-a tako što 
će se poticati snažnija suradnja s 
međunarodnim partnerima i međunarodno 
sudjelovanje u europskim istraživačkim 
infrastrukturama radi izvlačenja uzajamne 
koristi.

Or. en

Amandman 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3.2.1. Konsolidacija europskih 
istraživačkih infrastruktura

3.2.1. Konsolidacija i racionalizacija
europskih istraživačkih infrastruktura

Or. en

Amandman 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

ESFRI je utvrdio da su uspostava, rad i 
dugoročna održivost istraživačkih 
infrastruktura ključni da bi EU osigurao 
vodeći položaj u području pionirskih 

Uspostava, rad i dugoročna održivost 
istraživačkih infrastruktura, uključujući 
one koje je utvrdio ESFRI, kao i njihova 
što veća uključenost u odlične projekte u 
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istraživanja, stvaranju i upotrebi znanja te 
kako bi osigurao konkurentnost europske 
industrije.

okviru programa Obzor Europa, ključni 
su da bi EU osigurao vodeći položaj u 
području pionirskih istraživanja, stvaranju i 
upotrebi znanja te kako bi osigurao 
konkurentnost europske industrije.

Or. en

Amandman 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.1. – stavak 4. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– životni ciklus paneuropskih 
istraživačkih infrastruktura kroz 
oblikovanje novih istraživačkih 
infrastruktura, njihova pripremna i 
provedbena faza, početna faza njihova 
rada i komplementarnost s drugim 
izvorima financiranja te konsolidacija i 
optimizacija ekosustava istraživačke 
infrastrukture uz praćenje ključnih ciljeva 
ESFRI-ja i lakše sklapanje sporazuma o 
uslugama, razvoj, spajanja ili stavljanje 
paneuropskih istraživačkih infrastruktura 
izvan upotrebe,

– životni ciklus paneuropskih 
istraživačkih infrastruktura, njihove 
pripremne i provedbene faze, početna faza 
njihova rada i komplementarnost s drugim 
izvorima financiranja te konsolidacija i 
optimizacija ekosustava istraživačke 
infrastrukture uz praćenje ključnih ciljeva 
ESFRI-ja i lakše sklapanje sporazuma o 
uslugama, razvoj, spajanja ili stavljanje 
paneuropskih istraživačkih infrastruktura 
izvan upotrebe;

Or. en

Amandman 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Istraživačko okružje znatno će se proširiti 
otvaranjem ključne međunarodne, 
nacionalne i regionalne istraživačke 
infrastrukture za sve istraživače iz EU-a te 
eventualnom integracijom njihovih 
usluga radi usklađivanja uvjeta pristupa, 
poboljšanja i proširenja pružanja usluga i 

Istraživačko okružje znatno će se proširiti 
otvaranjem ključnih istraživačkih 
infrastruktura od europskog značaja i 
utjecaja za sve istraživače iz EU-a i svijeta 
te integracijom usluga nacionalnih ili 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
koje bi mogle biti od europskog značaja i 
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poticanja zajedničke razvojne strategije za 
tehnološki najnaprednije komponente i 
napredne usluge putem inovacijskih 
aktivnosti.

imati utjecaj na razini EU-a radi 
usklađivanja uvjeta pristupa, poboljšanja i 
proširenja pružanja usluga i poticanja 
zajedničke razvojne strategije za tehnološki 
najnaprednije komponente i napredne 
usluge putem inovacijskih aktivnosti.

Or. en

Amandman 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Istraživačko okružje znatno će se proširiti 
otvaranjem ključne međunarodne, 
nacionalne i regionalne istraživačke 
infrastrukture za sve istraživače iz EU-a te 
eventualnom integracijom njihovih usluga 
radi usklađivanja uvjeta pristupa, 
poboljšanja i proširenja pružanja usluga i 
poticanja zajedničke razvojne strategije za 
tehnološki najnaprednije komponente i 
napredne usluge putem inovacijskih 
aktivnosti.

Istraživačko okružje znatno će se proširiti 
otvaranjem ključne međunarodne, 
nacionalne i regionalne istraživačke 
infrastrukture za sve istraživače i inovatore
iz EU-a te eventualnom integracijom 
njihovih usluga radi usklađivanja uvjeta 
pristupa, poboljšanja i proširenja pružanja 
usluga i poticanja zajedničke razvojne 
strategije za tehnološki najnaprednije 
komponente i napredne usluge putem 
inovacijskih aktivnosti.

Or. en

Amandman 706
Olle Ludvigsson

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže koje povezuju nacionalne i 
regionalne ulagače u istraživačke 
infrastrukture za sufinanciranje 
transnacionalnog pristupa istraživača,

Briše se.

Or. en
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Amandman 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a, uključujući one srednje i 
manje veličine, te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i poboljšanje usluga infrastruktura;

Or. en

Amandman 708
Jakop Dalunde
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a, uključujući one srednje i 
manje veličine, te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

Or. en

Amandman 709
Patrizia Toia

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura – mreže istraživačkih infrastruktura 
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na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

na razini EU-a, uključujući one srednje i 
manje veličine, te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

Or. it

Obrazloženje

Potrebno je zajamčiti potporu brojnim istraživačkim infrastrukturama manjih razmjera koje 
postoje u Europi.

Amandman 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima i 
inovatorima, kao i usklađivanje i 
poboljšanje usluga infrastruktura,

Or. en

Amandman 711
Christian Ehler

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na europskoj razini te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
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infrastruktura, infrastruktura;

Or. en

Amandman 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na europskoj razini te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura;

Or. en

Amandman 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju društvenih izazova 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura;

Or. en

Amandman 714
Anneleen Van Bossuyt

Prijedlog odluke
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Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.2. – stavak 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
namijenjene rješavanju globalnih izazova
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura,

– mreže istraživačkih infrastruktura 
na razini EU-a te mreže nacionalnih i 
regionalnih istraživačkih infrastruktura 
koje omogućuju pristup istraživačima, kao 
i usklađivanje i poboljšanje usluga 
infrastruktura;

Or. en

Amandman 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Prijedlog odluke
Prilog I. – dio I. – točka 3. – podtočka 3.2. – podtočka 3.2.3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Usto, potporom strateškoj međunarodnoj 
suradnji ojačat će se položaj europskih 
istraživačkih infrastruktura na 
međunarodnoj razini, čime se osigurava 
njihova globalna umreženost, 
interoperabilnost i doseg.

Usto, potporom strateškoj međunarodnoj 
suradnji ojačat će se položaj europskih 
istraživačkih infrastruktura na 
međunarodnoj razini, čime se osigurava 
njihova globalna umreženost, 
interoperabilnost i doseg.

Or. en
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