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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. znanost in raziskovanje morata imeti ključno vlogo pri uresničevanju družbe znanja, cilja, 
ki si ga je Evropa zastavila z Lizbonsko strategijo;

2. znanstveno raziskovanje mora biti mišljeno predvsem kot povečanje znanja; raziskovanje 
in znanje, ki temeljita na sistemih izobraževanja in usposabljanja v duhu evropske 
humanistične kulture, morata ostati povezana z vrednotami državljanske udeležbe in 
splošnega družbenega napredka;

3. treba je zagovarjati kulturo znanosti, znanja in raziskovanja, predvsem na ravni Skupnosti 
in širiti naslednje kulturno sporočilo: raziskovanje je tudi kultura in ne le dejavnik 
konkurenčnosti, biti mora cilj evropskih raziskovalnih politik;

4. položaj raziskovanja v Evropi je zaskrbljujoč, kar bi lahko, če se nič ne bo spremenilo, 
upočasnilo gospodarsko rast;

5. razkorak z drugimi, tradicionalno naprednejšimi (ZDA in Japonska) in tudi novimi 
državami se še naprej povečuje; strategijo je treba izpopolniti, da bi evropska raziskovalna 
politika lahko sodelovala z drugimi državami;

6. znanstveno raziskovanje in tehnološki razvoj sta vedno bolj pomembna za dobro 
delovanje družbe;

7. raziskovanje ima temeljno vlogo v izvajanju vladnih politik in je eden najpomembnejših 
delov postopka sprejemanja političnih odločitev; politične izbire na področju zdravstva, 
trajnostnega razvoja, jedrske varnosti in biotske raznovrstnosti morajo nujno temeljiti na 
trdnih znanstvenih poznavanjih;

8. potrebno je večje povezovanje okvirnega programa in strukturnih skladov, da se prepreči 
konflikt med oblikami financiranja, namenjenimi odličnosti in tistimi, usmerjenimi v 
kohezijo,

9. "Znanost v družbi", zlasti ukrep "Mladi in znanost", mora pomeniti pomemben sestavni 
del novega okvirnega programa;

10. program Zmogljivosti, razdeljen na šest področij ukrepov, lahko poveča zmogljivosti 
raziskovanja in inovacij v vsej Evropi, če bo proračun, ki ga je predlagala Komisija, ostal 
nespremenjen.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

(4) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno 
potrebni pri celotnih strateških 
prizadevanjih za uresničevanje lizbonskih 
ciljev, zlasti ukrepe na področju strukturnih 
skladov, kmetijstva, izobraževanja, 
usposabljanja, konkurenčnosti in inovacij, 
industrije, zdravja, varstva potrošnikov, 
zaposlovanja, energetike, prometa in 
okolja.

(4) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno 
potrebni pri celotnih strateških 
prizadevanjih za uresničevanje lizbonskih 
ciljev, zlasti ukrepe na področju strukturnih 
skladov, kmetijstva, izobraževanja, 
usposabljanja, kulture, konkurenčnosti in 
inovacij, industrije, zdravja, varstva 
potrošnikov, zaposlovanja, energetike, 
prometa in okolja.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9

(9) Raziskovalne dejavnosti, izvedene v 
okviru tega programa, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah.

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
znotraj tega programa, morajo upoštevati 
temeljna etična načela, vključno s tistimi, ki 
so izražena v Listini Evropske unije o 
temeljnih človekovih pravicah, ter poudariti 
državljansko in humanistično vrednost 
raziskovanja, ob spoštovanju etične in 
kulturne raznolikosti.

Obrazložitev

Raziskovanje je bolj kot kdaj koli prej predmet napetosti, včasih plodne, včasih uničujoče, 
med presunljivim napredkom in družbo, njeno gospodarsko, politično in kulturno strukturo. 
Osredotočiti se moramo na vprašanja, ki jih  raziskovalnemu svetu postavljata etika in 
množičnost kulturnih vidikov.

Predlog spremembe 3

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Uvodna izjava 10

(10) Okvirni program mora prispevati k 
spodbujanju trajnostnega razvoja. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 
različice.) 

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 11 a (novo)

11(a) Za poenostavitev in zmanjšanje 
stroškov razpisa bi morala Komisija 
vzpostaviti podatkovno zbirko kot predpogoj 
za obveščanje udeležencev razpisa.

Obrazložitev

Olajšanje dostopnosti programa evropskim raziskovalnim ustanovam in za razpis 
zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe 5
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

3(a) Komisija zagotovi oceno rezultatov 
raziskave in poroča o njihovem prispevku k 
dinamični družbi znanja v Evropi.

Obrazložitev

Komisija bi morala pokazati, da je cilj programa vzpostaviti dinamično družbo znanja v 
Evropi dejansko dosežen.

Predlog spremembe 6
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija odbor redno obvešča o splošnem 
napredku izvajanja posebnega programa in 
mu predloži podatke o vseh ukrepih RTR, ki 
se financirajo v okviru tega programa.

5. Komisija odbor in pristojni odbor 
Evropskega parlamenta redno obvešča o 
splošnem napredku izvajanja posebnega 
programa in mu predloži podatke o vseh 
ukrepih RTR, ki se financirajo v okviru tega 
programa.

Obrazložitev

Komisija določa predpise za postopek komitologije v okviru sodelovanja s Svetom. Primerno 
je, da se o izvajanju programa obvešča tudi drugo vejo proračunskega organa. 
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Predlog spremembe 7
Člen 8, odstavek 5 a (novo)

5(a) Komisija pravočasno predloži to 
odločbo in poročilo o izvajanju posebnega 
programa pristojnim organom v pregled, 
tako da se postopek o spremembi odločbe 
lahko zaključi pred koncem leta 2010.

Obrazložitev

Preverjanje odločbe v predvidenem času (vmesni pregled) bo v okviru ocenjevanja in 
morebitnih popravnih ukrepov omogočilo odziv na ovire pri izvajanju ali na druge dogodke. 
Zaradi v praksi obstoječe faze uvajanja programa, se preverjanje izvede eno leto po preteku 
polovice trajanja programa. To naj bi zagotovilo zanesljivejše ocenjevanje.

Predlog spremembe 8
Priloga I, točka 1, Cilj

Najučinkovitejša izraba in razvoj najboljših 
raziskovalnih infrastruktur, ki obstajajo v 
Evropi, in pomoč pri oblikovanju novih 
raziskovalnih infrastruktur vseevropskega 
interesa na vseh področjih znanosti in 
tehnologije (ali pri poglavitnih posodobitvah
že obstoječih), ki jih evropska znanstvena 
skupnost potrebuje za obstoj na čelu 
napredka v raziskavah, ter zagotavljanje 
pomoči industriji, da okrepi bazo znanja ter 
svoje znanje in izkušnje na področju 
tehnologije.

Najučinkovitejša izraba in razvoj najboljših 
raziskovalnih infrastruktur, ki obstajajo v 
Evropi, in pomoč pri oblikovanju novih 
raziskovalnih infrastruktur le po natančni in 
neodvisni presoji za posodobitev že 
obstoječih. Infrastruktura je zlasti v manj 
razvitih regijah Unije potrebna za 
povečanje znanja in tehnološkega razvoja v 
družbi.

Predlog spremembe 9
Priloga I, točka 2, Pristop, odstavek 1

MSP so jedro evropske industrije. Morala 
bi biti ključna sestavina inovacijskega 
sistema in imeti mesto v verigi prenosa 
znanja v nove izdelke, postopke in storitve. 
Medtem ko se evropska MSP srečujejo z vse 
večjo konkurenco na notranjem trgu in tudi 
v svetu, morajo izboljšati znanje in 
intenzivnost raziskav, razširiti poslovne 
dejavnosti v geografskem smislu in 
internacionalizirati svoje mreže znanja. Vse 
države članice imajo ukrepe, ki zadevajo 
MSP, vendar pogosto ne spodbujajo in 

MSP so ključna sestavina inovacijskega 
sistema in verige prenosa znanja v nove 
izdelke, postopke in storitve. Medtem ko se 
evropska MSP srečujejo z vse večjo 
konkurenco na notranjem trgu in tudi v 
svetu, morajo izboljšati znanje in 
intenzivnost raziskav, razširiti poslovne 
dejavnosti v geografskem smislu in 
internacionalizirati svoje mreže znanja. Vse 
države članice imajo ukrepe, ki zadevajo 
MSP, vendar pogosto ne spodbujajo in 
podpirajo nadnacionalega sodelovanja v 
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podpirajo nadnacionalega sodelovanja v 
raziskavah in prenosa tehnologije. Ukrepi na 
ravni EU so potrebni za dopolnitev in 
pospešitev vpliva ukrepov, ki so bili sprejeti 
na nacionalni ali regionalni ravni.

raziskavah in prenosa tehnologije. Ukrepi na 
ravni EU so potrebni za dopolnitev in 
pospešitev vpliva ukrepov, ki so bili sprejeti 
na nacionalni ali regionalni ravni.

Predlog spremembe 10
Priloga I, točka 2, Pristop, odstavek 3

Poleg teh posebnih ukrepov se bo spodbujala 
in lajšala udeležba MSP v celotnem 
okvirnem programu. Raziskovalne potrebe 
in potencial MSP se upoštevajo pri 
oblikovanju vsebine tematskih področij 
programa „Sodelovanje“, ki se bodo glede 
na področje in temo izvajali s projekti 
različnega obsega in področja uporabe.

Poleg teh posebnih ukrepov se bo spodbujala 
in lajšala udeležba MSP v celotnem 
okvirnem programu. Zlasti bodo za MSP 
veljali preprostejši in jasnejši upravni 
postopki; za MSP, ki bodo upravičena do 
sredstev iz instrumentov okvirnega 
programa, se bodo zmanjšali stroški. 
Raziskovalne potrebe in potencial MSP se 
upoštevajo pri oblikovanju vsebine 
tematskih področij programa „Sodelovanje“, 
ki se bodo glede na področje in temo izvajali 
s projekti različnega obsega in področja 
uporabe.

Predlog spremembe 11
Priloga I, točka 3, Cilji

Krepitev raziskovalnega potenciala v 
evropskih regijah, zlasti s spodbujanjem in 
podpiranjem razvoja regionalnih, „v 
raziskave usmerjenih skupin“, s tem 
povezanih regionalnih organov, univerz, 
raziskovalnih centrov, podjetij in drugih 
zadevnih zainteresiranih strani po vsej 
Evropi.

Krepitev raziskovalnega potenciala v 
evropskih regijah, zlasti s spodbujanjem in 
podpiranjem razvoja regionalnih, „v 
raziskave usmerjenih skupin“, s tem 
povezanih regionalnih organov, univerz, 
raziskovalnih centrov, podjetij in drugih 
zadevnih zainteresiranih strani po vsej 
Evropi. Regije znanja morajo imeti vedno 
bolj pomembno vlogo na področju 
raziskovanja in inovacij, da se poveča 
kohezija.

Predlog spremembe 12
Priloga I, točka 3, Cilji, odstavek 1 a (novo)

Spodbujanje ozemeljske opredelitve 
raziskovalnih politik s pomočjo njihove 
prilagoditve posebnemu družbeno-
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gospodarskemu okolju.

Predlog spremembe 13
Priloga I, točka 3, Dejavnosti, odstavek 3

„Mentorstvo“ bolj razvitih regij regijam, ki 
imajo slabše razvite raziskovalne profile, z 
oblikovanjem skupin, osredotočenih na 
raziskave in razvoj. Nadnacionalni 
regionalni konzorciji bodo zbrali in povezali 
akterje na področju raziskav z univerz, 
podjetij in vladnih služb, da bi skupaj s 
tehnološko slabše razvitimi regijami in za te 
regije oblikovali rešitve.

„Mentorstvo“ bolj razvitih regij regijam, ki 
imajo slabše razvite raziskovalne profile, z 
oblikovanjem skupin, osredotočenih na 
raziskave in razvoj. Nadnacionalni 
regionalni konzorciji bodo zbrali in povezali 
akterje na področju raziskav z univerz, 
podjetij in vladnih služb, da bi skupaj s 
tehnološko slabše razvitimi regijami in za te 
regije oblikovali rešitve. Mentorstvo mora 
predvidevati ukrepe, usmerjene v krepitev 
sodelovanja z znanstvenimi skupnostmi 
novih držav članic.

Predlog spremembe 14
Priloga I, točka 3, Dejavnosti, odstavek 5

Podpora bo zagotovljena tudi dejavnostim, 
ki bodo spodbujale sistematično vzajemno 
izmenjavo informacij, kot tudi interakcijam 
med podobnimi projekti in po potrebi z 
ukrepi drugih ustreznih programov 
Skupnosti (npr. delavnice, okrogle mize in 
publikacije za analizo in sintezo).

Podpora bo zagotovljena tudi vsem tistim 
dejavnostim, ki bodo spodbujale 
sistematično vzajemno izmenjavo 
informacij, kot tudi interakcijam med 
podobnimi projekti z ukrepi drugih ustreznih 
programov Skupnosti. Za večje kroženje 
informacij bodo organizirani seminarji za 
analizo in sintezo ter okrogle mize, 
spodbujale se bodo tiskane in spletne 
publikacije.

Predlog spremembe 15
Priloga I, točka 5, Cilj, odstavek 1 a (novo)

Treba je uskladiti dejavnosti predvidevanja, 
hitre znanstvene inovacije, znanstveno in 
tehnološko opozarjanje, socialno-
ekonomsko preučevanje ter presojo izbir na 
znanstvenem in tehnološkem področju na 
nacionalni in evropski ravni.
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Predlog spremembe 16
Priloga I, točka 5, Pristop, odstavek 3

Da bi dosegli ta cilj, je nujno treba ustvariti 
družbeno in kulturno okolje, ki spodbuja 
uspešno in izkoristljivo raziskovanje. To 
pomeni, da je treba upoštevati legitimne 
družbene probleme in potrebe, ki imajo za 
posledico boljšo demokratično razpravo z 
bolj angažirano in obveščeno javnostjo ter 
boljše pogoje za skupne odločitve o 
znanstvenih vprašanjih. Prav tako je treba 
ustvariti ugodno ozračje za znanstveno 
stroko, zagotoviti nov val naložb v raziskave 
in posledično razširjanje znanja, na katerem 
temelji Lizbonska strategija.

Da bi dosegli ta cilj, je nujno treba ustvariti 
družbeno in kulturno okolje, ki spodbuja 
uspešno in izkoristljivo raziskovanje. To 
pomeni, da je treba upoštevati legitimne 
družbene probleme in potrebe, ki imajo za 
posledico boljšo demokratično razpravo z 
bolj angažirano in obveščeno javnostjo ter 
boljše pogoje za skupne odločitve o 
znanstvenih vprašanjih. Prav tako je treba 
ustvariti ugodno ozračje za znanstveno 
stroko, zagotoviti nov val naložb v raziskave 
in posledično razširjanje znanja, na katerem 
temelji Lizbonska strategija. Vprašanja 
"znanost in družba" (na primer obstoječe 
povezave med tehnologijo, zaposlovanjem 
in delom ali pomembne izbire na področju 
energije, okolja ali zdravstva) morajo 
pridobiti vse večjo evropsko razsežnost.

Predlog spremembe 17
Priloga I, točka 5, Pristop, odstavek 6, alinea 4 a (novo)

• visoki stroški znanstvenih in 
akademskih publikacij, ki ovirajo 
znanstveni napredek.

Predlog spremembe 18
Priloga I, točka 5, Pristop, odstavek 7, alinea 8

- obnoviti znanstveno komunikacijo, ki 
podpira sodobna sredstva, da bi dosegli večji 
učinek s tesnim sodelovanjem znanstvenikov 
s strokovnjaki s področja javnega 
obveščanja.

- obnoviti znanstveno komunikacijo, ki 
podpira sodobna sredstva, da bi dosegli večji 
učinek s tesnim sodelovanjem znanstvenikov 
s strokovnjaki s področja javnega 
obveščanja, zlasti novih informacijskih 
tehnologij ter tehnologij obveščanja.

Predlog spremembe 19
Priloga I, točka 5, Druga vrsta ukrepov, Mladi in znanost

Dejavnosti bodo zasnovane tako, da bodo 
povečale interes ljudi za znanstvene poklice, 

Dejavnosti bodo zasnovane tako, da bodo 
povečale interes ljudi za znanstvene poklice, 



PE 367.927v02-00 10/12 AD\607169SL.doc

SL

spodbujale povezave med generacijami in
povečale raven znanstvene izobraženosti na 
splošno. Evropske izmenjave in sodelovanje 
se bodo osredotočili na učne metode za 
podajanje znanstvenih vsebin, prilagojene 
mladim poslušalcem, podporo učiteljem 
znanstvenih predmetov (koncepti, materiali) 
in razvoj povezav med šolami in poklicnim 
življenjem. Poleg tega se lahko podpirajo 
prireditve širokega evropskega obsega, ki 
povežejo uspešne znanstvenike – kot 
„vzornike“ – z ambicioznimi mladimi 
znanstveniki. Obravnavalo se bo podpiranje 
raziskav, ob upoštevanju družbenega 
konteksta in kulturnih vrednot. V ospredju 
so trije vidiki:

spodbujale povezave med generacijami in 
povečale raven znanstvene izobraženosti na 
splošno ter predvsem analizirale dejavnike, 
zaradi katerih mladi ne izberejo poklicne
poti v znanstvenih in tehnoloških vedah.
Evropske izmenjave in sodelovanje se bodo 
osredotočili na učne metode za podajanje 
znanstvenih vsebin, prilagojene mladim 
poslušalcem, podporo učiteljem znanstvenih 
predmetov (koncepti, materiali) in razvoj 
povezav med šolami in poklicnim 
življenjem. Poleg tega se lahko podpirajo 
prireditve širokega evropskega obsega, ki 
povežejo uspešne znanstvenike – kot 
„vzornike“ – z ambicioznimi mladimi 
znanstveniki. Obravnavalo se bo podpiranje 
raziskav, ob upoštevanju družbenega 
konteksta in kulturnih vrednot. V ospredju 
so trije vidiki:

Obrazložitev

V zadnjih letih se število mladih Evropejcev, ki izberejo študij znanstvenih ved, zmanjšuje, 
prav v trenutku, v katerem mora Evropa povečati svoje zmogljivosti na področju znanosti in 
tehnologije. Ta položaj poslabšuje dejstvo, da evropske univerze na področju znanstvenih ved 
nimajo dovolj kadrov za nadomestitev profesorjev, ki so na koncu poklicne poti, ter da se 
število ljudi, diplomiranih iz znanstvenih ved, zaposlenih kot raziskovalci, zmanjšuje. Da bi 
spodbudili več mladih k izbiri študija znanstvenih in tehnoloških ved, je treba razumeti, kaj jih 
od tega odvrača.

Predlog spremembe 20
Priloga I, točka 5, Druga vrsta ukrepov, Mladi in znanost, alinea 3 a (novo)

- okrepitev poučevanja znanosti na vseh 
ravneh v nacionalnih sistemih Unije;

Obrazložitev

Po Evrobarometru imajo mladi Evropejci na splošno pozitivno mnenje o znanosti in 
tehnologiji, kar je dober rezultat v primerjavi s podobnim podatkom, ki se nanaša na prejšnje 
generacije. Zdi se, da so način poučevanja znanosti v šolah, težavnost predmetov in 
navidezno pomanjkanje privlačnih poklicnih perspektiv razlogi za zmanjšanje zanimanja za 
znanstveni študij. Potrebno je torej na vseh ravneh okrepiti poučevanje znanosti v nacionalnih 
sistemih Unije.

Predlog spremembe 21
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Priloga I, točka 5, Druga vrsta ukrepov, Mladi in znanost, alinea 3 b (novo)

- financiranje natečajev za mlade dijake 
srednjih šol, študente in podiplomske 
študente.

Obrazložitev

Da bi mlade pritegnili k izbiri znanstvene poklicne poti, je treba spodbujati in letno 
financirati organizacijo natečajev za mlade srednješolske dijake, univerzitetne in podiplomske 
študente.

Predlog spremembe 22
Priloga I, točka 5, Tretja vrsta ukrepov, alinea 5

- spodbujanju odlične nadnacionalne 
komunikacije na področju raziskav in 
znanosti s podeljevanjem javno poznanih 
nagrad

- spodbujanju odlične nadnacionalne 
komunikacije na področju raziskav in 
znanosti s podeljevanjem javno poznanih 
nagrad in ustanovitvijo tedna znanstvene 
kulture

Obrazložitev

Pomembno je, da se v vseh državah članicah uvede teden znanstvene kulture za širjenje in
uveljavljanje znanstvene kulture ter vzpostavitev komunikacije med šolami, univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami (javnimi in zasebnimi) ter podjetji.

Predlog spremembe 23
Priloga I, točka 5, Tretja vrsta ukrepov a (novo)

Tretja vrsta ukrepov (a): Večjezičnost
Ukrepi bodo usmerjeni v krepitev - znotraj 
okvirnega programa - raziskovalnih 
dejavnosti in dejavnosti tehnološkega 
razvoja v zvezi s tehnologijami 
informacijske družbe na jezikovnem 
področju ter v spodbujanje znanosti in 
tehnologije z vidika večjezičnosti.

POSTOPEK

Naslov Predlog Odločbe Sveta o posebnem programu „Zmogljivosti“, s 
katerim se bo izvajal sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske 
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skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti
Referenčni dokumenti KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS)
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