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Predlog odločbe Sveta o posebnem programu „Zmogljivosti“, s katerim se bo izvajal sedmi 
okvirni program (2007 do 2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti

Predlog odločbe (KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 5
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 in jih 
izvajajo države članice s sodelovanjem v 
evropskih medvladnih raziskovalnih 
organizacijah, 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.

Or. en
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Obrazložitev

Omemba medvladnih raziskovalnih dejavnosti je potrebna, da se zagotovi usklajenost s 
sedmim okvirnim programom in drugimi predlogi posebnih programov. Raziskovalne 
dejavnosti, ki jih izvajajo države članice s sodelovanjem v medvladnih organizacijah, 
pomenijo prednost evropskega raziskovanja na svetovni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 6
Člen 2, odstavek 1, točka (f)

(f) horizontalne dejavnosti mednarodnega 
sodelovanja

(f) skladen razvoj politik na področju 
raziskav;
(fa) dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Or. es

Obrazložitev

Cilj je poudariti podporo nadnacionalnemu sodelovanju na evropski ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 7
Člen 4, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli.

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli. Projekti 
raziskav na človeških zarodkih in raziskav 
na izvornih celicah zarodkov se ne 
financirajo, ker so v več državah članicah 
prepovedani zaradi razlogov, povezanih z 
vprašanji temeljnih človekovih pravic in 
ustavnimi načeli.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavka 2 in 3

2. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

2. V primeru etično občutljivih 
raziskovalnih projektov udeleženci pred 
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začetkom projektov pridobijo dovoljenje ali 
odobritev nacionalnih ali lokalnih odborov 
za etiko. Razen tega Komisija sistematično 
preverja projekte ter o tem vsako leto 
poroča Svetu in Evropskemu parlamentu. V 
posebnih okoliščinah se lahko preverjanje 
izpolnjevanja etičnih meril izvede v času 
trajanja projekta. 

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne 
namene,
– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,
– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.
3. Naslednje raziskovalne dejavnosti se ne 
financirajo v okviru tega programa: 

3. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,
– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeških zarodkov,
– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,
– raziskovalna dejavnost z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic in raziskovalna 
dejavnost, ki uporablja celice teh zarodkov,
– raziskovalni projekti, ki neposredno ali 
posredno povzročijo uničenje človeških 
zarodkov.
Na področju raziskav izvornih celic 
zarodkov se uporabijo izkušnje nacionalnih 
zdravstvenih inštitutov in financiranje 
raziskav je omejeno na izvorne celične 
linije zarodkov, ki so bile ustvarjene pred
avgustom 2001.

Or. en
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(Alinea 2 odstavka 3 v predlogu spremembe Parlamenta je enaka alinei 2 odstavka 2 v 
predlogu Komisije.)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima isto besedilo kot predlog spremembe k okvirnemu programu. To 
vprašanje je treba rešiti v okvirnem programu, vendar se mora zaradi skladnosti vložiti tudi 
za posebne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, 
Paul Rübig

Predlog spremembe 9
Člen 4, odstavek 2

2. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

2. Naslednja raziskovalna področja se ne 
financirajo iz tega programa:

– raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja 
človeka za reproduktivne namene,

– raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja
človeških zarodkov,

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,

– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

– raziskovalna dejavnost z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic in raziskovalna 
dejavnost, ki uporablja celice teh zarodkov,
– raziskovalna dejavnost, ki uničuje 
človeške zarodke ali uporablja izvorne 
celice človeških zarodkov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima isto besedilo kot predlog spremembe k okvirnemu programu. To 
vprašanje je treba rešiti v okvirnem programu, vendar se mora zaradi skladnosti vložiti tudi 
za posebne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 10
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Naslednje dejavnosti se ne financirajo v 
okviru tega programa: 
– raziskovalni projekti, ki so prepovedani v 



AM\619606SL.doc 5/67 PE 374.088v02-00

SL

državah članicah zaradi razlogov, 
povezanih z vprašanji temeljnih človekovih 
pravic in ustavnimi načeli,
– raziskovalni projekti, ki ogrožajo temeljne 
vrednote človekovega dostojanstva,
– metode kloniranja človeških zarodkov,
– posegi v človeško zarodno linijo,
– uporaba in ustvarjanje zarodkov in 
izvornih celic zarodkov za namene 
znanstvenih raziskav, ker so ljudje sami po 
sebi cilj in se človeškega telesa, zlasti 
ženskega, ne sme tržiti.
Raziskave o hibridnih bitjih ne bodo 
neposredno ali posredno financirane.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, 
Christian Ehler

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 3

3. Naslednje raziskovalne dejavnosti se ne 
financirajo v okviru tega programa:

3. Kadar je tehnologija z etičnega stališča 
sporna (npr. raziskave z izvornimi celicami 
zarodkov, preveliko število zarodkov iz 
umetnih oploditev, vprašanja v zvezi z 
uporabo genskih podatkov v primeru 
neobstoječih terapij), je treba dati prednost 
raziskovalnim projektom, ki nadomeščajo 
etično sporne tehnologije, npr. raziskave z 
odraslimi izvornimi celicami in izvornimi 
celicami iz popkovine, zdravljenje težav s 
plodnostjo brez ustvarjanja prevelikega 
števila zarodkov, gensko testiranje v zvezi s 
terapijo. 

– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,
– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima isto besedilo kot predlog spremembe k okvirnemu programu. To 
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vprašanje je treba rešiti v okvirnem programu, vendar se mora zaradi skladnosti vložiti tudi 
za posebne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 12
Člen 4, odstavek 3, alinea 1 a (novo)

– raziskave na zarodkih in izvornih celicah 
zarodkov, ki so v več državah članicah 
prepovedane na podlagi temeljnih vprašanj, 
povezanih s človekovimi pravicami in 
ustavnimi načeli.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 13
Člen 4, odstavek 3, alinea 2

– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

– raziskovalni projekti, ki ogrožajo načelo 
subsidiarnosti in vrednote človekovega 
dostojanstva ter pomenijo nevarnost za 
načelo netrženja človeškega telesa, zlasti 
ženskega telesa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 14
Člen 5, odstavek 3

3. Priloga IV k temu posebnemu programu 
določa pobudo za skupno izvajanje 
nacionalnih raziskovalnih programov, ki 
bodo predmet ločene odločbe na podlagi 
člena 169 Pogodbe.

3. Priloga IV k temu posebnemu programu 
določa možno pobudo za skupno izvajanje 
nacionalnih raziskovalnih programov, ki 
bodo predmet ločene odločbe na podlagi 
člena 169 Pogodbe.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe je samoumeven. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 15
Člen 6, odstavek 2

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajajo 
države članice, pridružene države ter 
evropske in mednarodne organizacije. Po 
potrebi se posodablja.

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajajo 
države članice, pridružene države ter 
evropske in mednarodne organizacije ter ki 
ustvarjajo evropsko dodano vrednost ter 
tudi vplivajo na konkurenčnost industrije 
in so pomembne za druge politike 
Skupnosti. Po potrebi se posodablja.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi težkega konkurenčnega položaja industrije je treba poudariti evropsko dodano 
vrednost in pomen politik Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 16
Člen 6, odstavek 2

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajajo 
države članice, pridružene države ter 
evropske in mednarodne organizacije. Po 
potrebi se posodablja.

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajajo 
države članice, pridružene države ter 
evropske in mednarodne organizacije, s 
ciljem povečanja sinergije pri teh 
dejavnostih. Po potrebi se posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Za oblikovanje skladnega ERP v korist Evrope mora biti cilj delovnega programa povečanje 
sinergije pri obstoječih raziskovalnih dejavnostih in ne le njihovo upoštevanje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 17
Člen 6, odstavek 3

3. Delovni program bo določil merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
posredne dejavnosti v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila bodo 

3. Predlogi za posredne dejavnosti v okviru 
shem financiranja se ocenjujejo in projekti 
izbirajo na podlagi naslednjih načel:
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odličnost, učinek in izvajanje, v tem okviru 
pa se v delovnem programu lahko nadalje 
opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

– znanstvena in/ali tehnološka odličnost,
– pomembnost za cilje posebnega 
programa,
– možni vpliv razvoja, razširjanja in 
uporabe rezultatov projekta,
– kakovost in učinkovitost izvajanja in 
upravljanja.
V tem okviru delovni program določi merila 
za izbor in vrednotenje ter nadalje opredeli 
dodatne zahteve, ponderje in mejne 
vrednosti.

Or. es

Obrazložitev

Za učinkovitejšo izvajanje ukrepov iz posebnega programa je treba načela, ki urejajo izbiro 
projektov, podrobno določiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 18
Člen 6, odstavek 4

4. Delovni program lahko opredeli: 4. Delovni program lahko opredeli evropske 
obrate, ki prejemajo prispevke v obliki 
članarine.

(a) organizacije, ki prejemajo prispevke v 
obliki članarine;

(b) podporne ukrepe za dejavnosti 
nekaterih pravnih subjektov.

Or. es

Obrazložitev

Vse organizacije morajo konkurirati pod enakimi pogoji in z enakimi možnostmi. Odstavek 4 
se mora zato sklicevati le na ustanove, ki imajo značaj „evropskih obratov“, odstavek 4(b) pa 
je treba črtati.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 19
Člen 7, odstavek 2

2. Postopek iz člena 8(2) se uporablja za 
sprejetje:

2. Postopek iz člena 8(2) se uporablja za 
sprejetje naslednjih ukrepov:

(a) delovnega programa iz člena 6(1); (a) oblikovanje in posodobitev delovnega 
programa iz člena 6(1), vključno z 
instrumenti, ki jih je treba prednostno 
uporabiti, vsemi naknadnimi 
prilagoditvami njihovi uporabi, vsebino 
pozivov za zbiranje predlogov ter merili za 
izbor in vrednotenje, ki se bodo 
uporabljala;

(b) vsake prilagoditve okvirne razčlenitve 
zneska v skladu s Prilogo II.

(b) odobritev financiranja za:

(i) ukrepe RTR, ki vključujejo mreže 
odličnosti in integrirane projekte;
(ii) ukrepe RTR v zvezi z naslednjimi 
temami:
– zdravje, 
– prehrana, kmetijstvo in biotehnologija,
– nanoznanosti in nanotehnologije;
(ba) oblikovanje pravilnika za zunanje 
ocenjevanje, ki ga zagotavlja člen 7 
okvirnega programa;
(bb) vsaka prilagoditev okvirne razčlenitve 
zneska v skladu s Prilogo II.

Or. en

(Točka (bb) v predlogu spremembe Parlamenta je enaka točki (b) v predlogu Komisije.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 20
Člen 7, odstavek 2

2. Postopek iz člena 8(2) se uporablja za 
sprejetje: 

2. Postopek upravljanja iz člena 8(2) se 
uporablja za sprejetje:

(a) delovnega programa iz člena 6(1); (a) delovnega programa iz člena 6(1), 
vključno z instrumenti, ki jih je treba 
prednostno uporabiti, morebitnimi 
naknadnimi spremembami, vsebino pozivov 
ter merili za izbor in vrednotenje, ki se bodo 



PE 374.088v02-00 10/67 AM\619606SL.doc

SL

uporabljala;
(b) vsake prilagoditve okvirne razčlenitve 
zneska v skladu s Prilogo II.

(b) vsake prilagoditve okvirne razčlenitve 
zneska v skladu s Prilogo II;

(ba) financiranja ukrepov RTR, pri katerih 
je ocenjeni znesek prispevka Skupnosti v 
skladu s tem programom 0,6 milijona EUR 
ali več;
(bb) odločitve o financiranju ERA-NET in 
ERA-NET PLUS;
(bc) pogodbe med Komisijo in Evropsko 
investicijsko banko v zvezi s Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja.

Or. es

Obrazložitev

Sedanjo vlogo upravljalnega odbora je treba ohraniti, ker je za uspeh programa ključno, da 
države čutijo, da so partnerji, in da se ukrepi ustrezno spremljajo, ob upoštevanju da bodo 
mnogi od teh dopolnili ukrepe, sprejete v različnih državah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 21
Člen 8, odstavek 2

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja upravljalni postopek, določen v 
členu 4 Sklepa 1999/468/ES, v skladu s 
členom 7(3) Sklepa.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 
1999/468/ES.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe je samoumeven.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 22
Člen 8 a (novo)

Člen 8a
Komisija zagotovi neodvisno spremljanje, 
vrednotenje in pregled v skladu s členom 7 
odločbe o sedmem okvirnem programu v 
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zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo na 
področjih, ki jih zajema posebni program.

Or. es

Obrazložitev

Smernice iz sedmega okvirnega programa je treba upoštevati, da se zagotovita spremljanje in 
nadzor dejavnosti iz posebnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 23
Priloga I, podnaslov „Uvod“, odstavek 1, alinea 5

– zbliževanje znanosti in družbe za 
harmonično integracijo znanosti in 
tehnologije v evropsko družbo ter

– zbliževanje znanosti in družbe za 
harmonično integracijo znanosti in 
tehnologije v evropsko družbo. Omogočanje 
obstoječim informacijskim službam EU za 
pomoč uporabnikom in nacionalnim ali 
regionalnim službam za pomoč 
uporabnikom, da MSP, industriji in 
znanstvenim ustanovam zagotovijo vse 
informacije o okvirnem programu, 
okvirnem programu za konkurenčnost in 
inovacije ter strukturnih skladih ter

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe informacijske službe za pomoč uporabnikom morajo dobiti smernice in 
informacije, da lahko koristijo MSP, industriji in znanstvenim ustanovam z namenom 
dopolnjevanja skladov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 24
Priloga I, podnaslov „Uvod“, odstavek 1, alinei 5 in 6 ter odstavek 2

– zbliževanje znanosti in družbe za 
harmonično integracijo znanosti in 
tehnologije v evropsko družbo ter

– zbliževanje znanosti in družbe za 
harmonično integracijo znanosti in 
tehnologije v evropsko družbo ter
– podpora skladnemu razvoju politik na 
področju raziskav ter

– horizontalne dejavnosti in ukrepi za 
podporo mednarodnem sodelovanju.

– dejavnosti in ukrepi za podporo 
mednarodnemu sodelovanju.
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Ta posebni program bo podpiral tudi 
skladen razvoj politik na področju raziskav.

Or. es

Obrazložitev

Poudariti je treba politike na področju raziskav in zagotoviti, da se jih vodi skladno. Zato se 
predlaga vključitev nove točke v zvezi s tem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 25
Priloga I, podnaslov „Uvod“, odstavek 1, alinea 6

– horizontalne dejavnosti in ukrepi za 
podporo mednarodnem sodelovanju. 

– horizontalne dejavnosti in ukrepi za 
podporo mednarodnemu sodelovanju, 
vključno s čezmejnim sodelovanjem in 
sodelovanjem na medregionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Isto načelo, ki velja za mednarodno sodelovanje, se mora uporabiti za čezmejno in 
medregionalno sodelovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 26
Priloga I, podnaslov „Uvod“, odstavek 4

V okviru tega posebnega programa se lahko 
sprejme ukrepe za usklajevanje 
neskupnostnih programov z uporabo sheme 
ERA-NET in sodelovanja Skupnosti pri 
nacionalnih raziskovalnih programih, ki se 
izvajajo skupno (člen 169 Pogodbe), kot je 
opisano v posebnem programu 
„Sodelovanje“.

V okviru tega posebnega programa se lahko 
sprejme ukrepe za usklajevanje 
neskupnostnih programov z uporabo sheme 
ERA-NET in sodelovanja Skupnosti pri 
nacionalnih raziskovalnih programih, ki se 
izvajajo skupno (člen 169 Pogodbe), kot je 
opisano v posebnem programu 
„Sodelovanje“. Razen tega se bosta z ukrepi 
krepila dopolnjevanje in sinergija med 
okvirnim programom in dejavnostmi, ki se 
izvajajo v okviru medvladnih struktur.

Or. en

Obrazložitev

Na evropski ravni države članice s članstvom v evropskih medvladnih organizacijah razvijajo 
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in uporabljajo vodilno svetovno infrastrukturo. Raziskovalna infrastruktura pomeni jasno 
dodano vrednost in korist za evropsko raziskovanje, zato jo je treba upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 27
Priloga I, podnaslov „Uvod“, odstavek 5 a (novo)

Ta del okvirnega programa je razen tega 
namenjen krepitvi evropskih univerz, ker 
imajo te ustanove ključno vlogo pri 
izvajanju prvorazrednih znanstvenih in 
tehnoloških raziskav ter vzpostavitvi 
Evropskega raziskovalnega prostora.

Or. xm

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 1138 v osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.)

Obrazložitev

Komisija je to že večkrat potrdila in v zvezi s tem objavila sporočilo (KOM(2003)0058) z 
naslovom „Vloga univerz v Evropi znanja“, ki navaja, da „Evropska unija potrebuje zdrav in 
uspešen svet univerz“ ter da „Evropa potrebuje odličnost na svojih univerzah, da optimizira 
proces, na katerem temelji družba znanja“.Glede na te premisleke mora okvirni program 
poudariti vlogo evropskih univerz.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 28
Priloga I, podnaslov „Uvod“, naslov „Skladen razvoj politik na področju raziskav“

Skladen razvoj politik na področju raziskav črtano
Dejavnosti, sprejete v tem delu, bodo 
podpirale skladen razvoj politik na 
področju raziskav, dopolnjevale 
usklajevalne dejavnosti v okviru programa 
„Sodelovanje“ in prispevale k politikam in 
pobudam Skupnosti (npr. zakonodaja, 
priporočila in smernice), ki so usmerjene k 
izboljšanju skladnosti in vpliva politik držav 
članic.
Te dejavnosti bodo prispevale k izvajanju 
Lizbonske strategije, zlasti k cilju 3 % 
naložb v raziskave, z zagotavljanjem 
pomoči državam članicam in Uniji pri 
razvoju učinkovitejših raziskovalnih in 
razvojnih politik. Cilj je izboljšati javne 
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raziskave in njihove povezave z industrijo, 
spodbujati zasebne naložbe v raziskave, 
zlasti z vzpostavitvijo ustreznih okvirnih 
pogojev s krepitvijo javne podpore in 
njenega močnega učinka na zasebne 
naložbe.
Dejavnosti bodo vključevale:
Spremljanje in analizo javnih politik in 
strategij industrijskega sektorja, ki so 
povezane z raziskavami
Cilj je zagotoviti informacije in analize za 
podporo oblikovanju, izvajanju, 
ocenjevanju in nadnacionalnemu 
usklajevanju javnih politik. To bo 
vključevalo:
Službo za informiranje in obveščanje 
(ERAWATCH) za podporo pri oblikovanju 
z dokazi podprte raziskovalne politike in 
oblikovanje Evropskega raziskovalnega 
prostora (ERP) z zagotovitvijo boljšega 
razumevanja narave, sestavnih elementov 
in razvoja nacionalnih ter regionalnih 
politik, pobud in sistemov na področju 
raziskav. To bo vključevalo redne, z 
evropske perspektive izvedene analize 
vprašanj v zvezi z oblikovanjem 
raziskovalne politike, zlasti: dejavnike, ki 
spodbujajo razvoj raziskovalnih sistemov in 
njihove posledice za politike in upravne 
strukture, pojavljajoča se vprašanja/izzivi 
in politične možnosti ter na evropski ravni 
pregled napredka držav članic glede ERP 
in cilja 3 %.
– Spremljanje naložb v raziskovalne 
dejavnosti na področju industrije za 
zagotovitev neodvisnega in dopolnilnega 
vira informacij za pomoč pri usmerjanju 
javne politike in za omogočitev podjetjem 
primerjavo njihovih strategij naložb v 
raziskave in razvoj. To bo vključevalo 
periodične tabele naložb v raziskave in 
razvoj na ravni podjetja in sektorja, ankete 
o trendih zasebnih naložb v raziskave in 
razvoj, analize dejavnikov, ki vplivajo na 
odločitve v zvezi z naložbami v raziskave in 
razvoj ter na prakse podjetij, analize 
ekonomskih učinkov in oceno posledic za 
politiko.
– Razvoj in analizo kazalnikov o 
raziskovalni dejavnosti in njenem vplivu na 
gospodarstvo. To bo vključevalo pripravo in 
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objavo nacionalnih in regionalnih ključnih 
številk in tabel s področja znanosti in 
tehnologije ob uporabi uradnih statističnih 
kazalcev, kadar je primerno. oceno 
prednosti in slabosti sistemov raziskav in 
razvoja držav članic ter analizo položaja in 
storilnosti EU na področju znanstvenih in 
tehnoloških raziskav.
Te dejavnosti se bodo izvajale v sodelovanju 
s Skupnim raziskovalnim središčem ter s 
pomočjo študij in strokovnih skupin.
• Usklajevanje raziskovalnih politik o 
vprašanjih skupnega interesa, vključno s 
pobudami nadnacionalnega sodelovanja, 
sprejetimi na nacionalni ali regionalni 
ravni
Cilj je okrepiti usklajevanje raziskovalnih 
politik z ukrepi za spodbujanje (i) izvajanja 
odprte metode usklajevanja (OMC) in (ii) 
pobud „od spodaj navzgor“ (bottom-up), ki 
jih izvaja več držav ter regij in v katere so, 
kadar je to primerno, vključene druge 
zainteresirane strani (vključno z industrijo, 
evropskimi organizacijami in 
organizacijami civilne družbe).
Te dejavnosti se bodo ukvarjale z vprašanji 
skupnega interesa v povezavi z raziskavami 
in drugimi ustreznimi politikami, ki jih je 
treba uporabiti za oblikovanje ERP in 
dosego EU cilja 3 % naložb v raziskave. 
Dejavnosti bodo: prispevale k razvoju 
učinkovitejših nacionalnih in regionalnih 
politik z vzajemnim učenjem in strokovnim 
ocenjevanjem, spodbujale usklajene ali 
skupne pobude med skupinami držav in 
regijami, ki jih zanimajo področja z izrazito 
nadnacionalno razsežnostjo ali vplivom in, 
kadar bo to primerno, opredeljevale 
vprašanja, ki zahtevajo dopolnjevalni in 
sinergijski ukrep na ravni Skupnosti in 
držav članic.
Pobude, ki jih izvaja več držav in regij, 
lahko vključujejo dejavnosti, kot so 
strokovno ocenjevanje nacionalnih in 
regionalnih politik, izmenjava izkušenj in 
osebja, skupna vrednotenja in presoje 
vplivov ter razvoj in izvajanje skupnih 
pobud.

Or. es
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Obrazložitev

Ta del je treba prestaviti iz uvoda Priloge I in ga vključiti kot dodatno točko za šestimi 
točkami, na katere je razdeljena priloga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 29
Priloga I, podnaslov „Uvod“, naslov „Skladen razvoj politik na področju raziskav“, odstavek 

3, zaporedna točka 1, pododstavek 1, alinea 2

– Spremljanje naložb v raziskovalne 
dejavnosti na področju industrije za 
zagotovitev neodvisnega in dopolnilnega 
vira informacij za pomoč pri usmerjanju 
javne politike in za omogočitev podjetjem 
primerjavo njihovih strategij naložb v 
raziskave in razvoj. To bo vključevalo 
periodične tabele naložb v raziskave in 
razvoj na ravni podjetja in sektorja, ankete o 
trendih zasebnih naložb v raziskave in 
razvoj, analize dejavnikov, ki vplivajo na 
odločitve v zvezi z naložbami v raziskave in 
razvoj ter na prakse podjetij, analize 
ekonomskih učinkov in oceno posledic za 
politiko.

– Spremljanje naložb v raziskovalne 
dejavnosti na področju industrije za 
zagotovitev neodvisnega in dopolnilnega 
vira informacij za pomoč pri usmerjanju 
javne politike in za omogočitev podjetjem iz 
sektorjev, ključnih za gospodarstvo EU,
primerjavo njihovih strategij naložb v 
raziskave in razvoj. To bo vključevalo 
periodične tabele naložb v raziskave in 
razvoj na ravni podjetja in sektorja, ankete o 
trendih zasebnih naložb v raziskave in 
razvoj, analize dejavnikov, ki vplivajo na 
odločitve v zvezi z naložbami v raziskave in 
razvoj ter na prakse podjetij, analize 
ekonomskih učinkov in oceno posledic za 
politiko.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v raziskovalne dejavnosti na področju industrije je treba spodbujati v sektorjih, ki so 
ključni za gospodarstvo EU.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 30
Priloga I, podnaslov „Uvod“, naslov „Skladen razvoj politik na področju raziskav“, odstavek 

3, zaporedna točka 2, pododstavek 1

Cilj je okrepiti usklajevanje raziskovalnih 
politik z ukrepi za spodbujanje (i) izvajanja 
odprte metode usklajevanja (OMC) in (ii) 
pobud „od spodaj navzgor“ (bottom-up), ki 
jih izvaja več držav ter regij in v katere so, 
kadar je to primerno, vključene druge 
zainteresirane strani (vključno z industrijo, 

Cilj je okrepiti usklajevanje raziskovalnih 
politik, kjer to lahko jasno ustvari dodano 
vrednost za sisteme raziskav in inovacij, z 
ukrepi za spodbujanje (i) izvajanja odprte 
metode usklajevanja (OMC) in (ii) pobud 
„od spodaj navzgor“ (bottom-up), ki jih 
izvaja več držav ter regij in v katere so, 
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evropskimi organizacijami in organizacijami 
civilne družbe). 

kadar je to primerno, vključene druge 
zainteresirane strani (vključno z industrijo, 
evropskimi organizacijami in organizacijami 
civilne družbe). 

Or. en

Obrazložitev

Politike na področju raziskav je treba usklajevati na ravni EU na področjih, kjer se ustvari 
jasna dodana vrednost za sodelovanje. Na vsak način je treba preprečiti podvajanje dela, ki 
ga prevzemajo nacionalne politike držav članic na področju raziskav.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 31
Priloga I, podnaslov „Uvod“, naslov „Skladen razvoj politik na področju raziskav“, odstavek 

3, zaporedna točka 2, pododstavek 3 a (novo)

Posebna pozornost bo namenjena:
– sinergijskemu pristopu k razvoju 
raziskovalnega potenciala v povezavi s 
strukturnimi skladi in programi na podlagi 
inovacij,
– zmanjšanju upravnih in fizičnih ovir, ki 
preprečujejo učinkovito čezmejno 
sodelovanje med regijami iz različnih držav 
članic, ter razvoju povezanih raziskovalnih 
in inovacijskih zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Znotraj regionalne politike ima čezmejna regionalna politika posebne lastnosti in poseben 
pomen za povezovanje EU, ker poskuša preseči meje držav članic. Inovativno sodelovanje 
prek meja držav članic je prepogosto neuspešno. Razlog za to so upravne in prostorske ovire. 
Vsaka pomoč pri usklajevanju politik v regijah in državah članicah, ki bi pomagala reševati 
te težave, mora biti zaželena. Inovativnost ni omejena z mejami držav članic.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 32
Priloga I, podnaslov „Uvod“, naslov „Etični vidiki“, odstavek 1

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
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načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 
4. aprila 1997, in njenih dodatnih 
protokolov, Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, Splošne deklaracije o človeškem 
genomu in človekovih pravicah, ki jo je 
sprejel Unesco, Konvencije ZN o biološkem 
in toksičnem orožju (BTWC), Mednarodne 
pogodbe o rastlinskih genskih virih za 
kmetijstvo in prehrano ter ustreznih resolucij 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu 4. aprila 
1997, in njenih dodatnih protokolov, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 
Splošne deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel Unesco, 
Konvencije ZN o biološkem in toksičnem 
orožju (BTWC), Mednarodne pogodbe o 
rastlinskih genskih virih za kmetijstvo in 
prehrano ter ustreznih resolucij Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO), Resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 
10. marca 2005 o trgovini s človeškimi 
jajčnimi celicami1 in Resolucije 
Evropskega parlamenta z 
dne 26. oktobra 2005 o patentih za 
biotehnološke izume2 ter zakone in uredbe, 
ki veljajo v tistih državah, v katerih se 
zadevni raziskovalni projekti izvajajo.
___________

1 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 251.
2 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Predlog spremembe 33
Priloga I, podnaslov „Uvod“, naslov „Etični vidiki“, odstavki 2, 3, 4 in 5

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).
V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
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spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
raziskave potekajo. V vsakem primeru se 
uporabljajo nacionalni predpisi in nobena 
raziskava, ki je prepovedana v kateri koli 
dani državi članici ali drugi državi, se ne bo 
podpirala s financiranjem Skupnosti, ki se 
bo izvajalo v tej državi članici ali državi.

spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
raziskave potekajo.

Po potrebi morajo izvajalci raziskovalnih 
projektov pridobiti odobritev ustreznih 
nacionalnih ali lokalnih odborov za etiko še 
pred začetkom izvajanja dejavnosti RTR. 
Komisija bo sistematično izvedla tudi 
pregled izpolnjevanja etičnih meril pri 
predlogih, ki obravnavajo etično občutljiva 
vprašanja, ali kadar etični vidiki niso bili 
ustrezno obravnavani. V posebnih primerih 
se lahko pregled izpolnjevanja etičnih meril 
izvede med izvajanjem projekta.

Tisti, ki izvajajo raziskovalne projekte v 
zvezi z etično občutljivimi vprašanji, kot so 
npr. analiza človeške DNK, raziskave na 
ljudeh, ki niso sposobni predložiti 
prostovoljnega soglasja, raziskave, ki 
vključujejo trpljenje vretenčarjev itd., ali v 
njih sodelujejo, morajo pridobiti odobritev 
ustreznih nacionalnih ali lokalnih odborov 
za etiko še pred začetkom izvajanja 
dejavnosti RTR. Komisija bo sistematično 
izvedla tudi pregled izpolnjevanja etičnih 
meril. V posebnih primerih se lahko pregled 
izpolnjevanja etičnih meril izvede med 
izvajanjem projekta.

V skladu s členom 4(3) te odločbe 
financiranje raziskovalnih dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, ne 
bo odobreno.

Komisija bo Parlament in Svet vsako leto 
obveščala o dejavnostih na tem področju ter 
razen tega Svetu in Parlamentu zagotovila 
informacije, kadar jih bosta zahtevala.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, je na enem mestu nejasno, zlasti mora biti vključena 
obveznost poročanja Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 34
Priloga I, podnaslov „Uvod“, naslov „Etični vidiki“, odstavek 2

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 35
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „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 vseevropskega 
interesa na vseh področjih znanosti in 
tehnologije, 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.

Or. es

Obrazložitev

Pristop k obstoječim raziskovalnim infrastrukturam in tistim, ki jih je treba še vzpostaviti, se 
ne sme razlikovati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 36
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Pristop“, odstavek 1

Da bi Evropa postala najbolj konkurenčno in 
dinamično, na znanju temelječe 
gospodarstvo na svetu, mora nujno imeti 
sodobne in učinkovite raziskovalne 
infrastrukture, ki ji bodo omogočile prevzem 
vodilne vloge na znanstvenem in 
tehnološkem področju. Raziskovalne 
infrastrukture imajo ključno vlogo pri 
razvoju in razširjanju znanja ter pri njegovi 
uporabi in izkoriščanju, s tem pa spodbujajo 
inovacije. Dostop do njih je na vseh 
področjih znanosti in tehnologije vedno bolj 
nepogrešljiv. Številne raziskovalne 
infrastrukture so se razvile iz velikih
infrastruktur, namenjenih skoraj izključno 
posebni stroki, v storitvene infrastrukture za 
širok spekter znanstvenih skupnosti. 
Informacijska in komunikacijska tehnologija 
omogočata najnovejše koncepte 
infrastrukture, ki vključujejo porazdeljene 

Da bi Evropa postala najbolj konkurenčno in 
dinamično, na znanju temelječe 
gospodarstvo na svetu, mora nujno imeti 
sodobne in učinkovite raziskovalne 
infrastrukture, ki ji bodo omogočile prevzem 
vodilne vloge na znanstvenem in 
tehnološkem področju. Raziskovalne 
infrastrukture imajo ključno vlogo pri 
razvoju in razširjanju znanja ter pri njegovi 
uporabi in izkoriščanju, s tem pa spodbujajo 
inovacije. Dostop do njih je na vseh 
področjih znanosti, tehnologije in
oblikovanja z dokazi podprte politike vedno 
bolj nepogrešljiv. Številne raziskovalne 
infrastrukture so se razvile iz velikih 
infrastruktur, namenjenih skoraj izključno
posebni stroki, v storitvene infrastrukture za 
širok spekter znanstvenih skupnosti. 
Informacijska in komunikacijska tehnologija 
omogočata najnovejše koncepte 
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sisteme strojne opreme, programske opreme 
in vsebin, ki imajo kot shranjevalci znanja 
številnih različnih strok zelo obsežno 
kumulativno vrednost.

infrastrukture, ki vključujejo porazdeljene 
sisteme strojne opreme, programske opreme 
in vsebin, ki imajo kot shranjevalci znanja 
številnih različnih strok in za številne 
različne skupnosti uporabnikov zelo 
obsežno kumulativno vrednost.

Or. en

Obrazložitev

Raziskovalne infrastrukture imajo poglavitno vlogo pri razširjanju rezultatov raziskav na 
širok spekter raziskovalnih disciplin in skupnosti, kar je ključno za spodbujanje inovacij. 

Informacije, ki se razširjajo prek teh infrastruktur, lahko zagotavljajo tudi pomembno, z 
dokazi podprto podporo za oblikovanje politike. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 37
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Predlagani ukrep bo zlasti prispeval k 
razvoju, izkoriščanju in ohranjanju znanja s 
spodbujanjem raziskovalnih infrastruktur, 
temelječih na k odličnosti usmerjenem
pristopu „od spodaj navzgor“ (bottom-up) in 
na ciljnem pristopu. Strateška posodobitev 
informacijskih in komunikacijskih e-
infrastruktur prav tako velja za gonilno silo 
pri spremembah v znanosti.

Predlagani ukrep bo zlasti prispeval k 
razvoju, izkoriščanju in ohranjanju znanja s 
spodbujanjem raziskovalnih infrastruktur, 
temelječih na k odličnosti usmerjenemu
pristopu „od spodaj navzgor“ (bottom-up) in 
na ciljnem pristopu, ki bo temeljil na 
razpoložljivih virih in ključnih evropskih 
prednostnih nalogah. Strateška posodobitev 
informacijskih in komunikacijskih e-
infrastruktur prav tako velja za ključno
gonilno silo pri spremembah v znanosti, in 
jo v vseh delih Evrope z velikimi naložbami 
podpirajo javni in zasebni udeleženci.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi omejenosti virov, ki so na voljo, je treba jasno določiti prednostne naloge za 
delovanje v skladu s posebnim programom „Zmogljivosti“.

Pomembno je poudariti gonilno silo, ki je povezana s posodobitvijo informacijskih in 
komunikacijskih e-infrastruktur v skladu z e-Evropo in nacionalnimi ali regionalnimi e-
strategijami. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 38
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Predlagani ukrep bo zlasti prispeval k 
razvoju, izkoriščanju in ohranjanju znanja s 
spodbujanjem raziskovalnih infrastruktur, 
temelječih na k odličnosti usmerjenem 
pristopu „od spodaj navzgor“ (bottom-up) in 
na ciljnem pristopu. Strateška posodobitev 
informacijskih in komunikacijskih e-
infrastruktur prav tako velja za gonilno silo 
pri spremembah v znanosti.

Predlagani ukrep bo zlasti prispeval k 
razvoju, izkoriščanju in ohranjanju znanja s 
spodbujanjem raziskovalnih infrastruktur, 
temelječih na k odličnosti usmerjenemu
pristopu „od spodaj navzgor“ (bottom-up) in 
na ciljnem pristopu. Strateška posodobitev 
informacijskih in komunikacijskih e-
infrastruktur in virtualnih infrastruktur
prav tako velja za gonilno silo pri 
spremembah v znanosti. Usklajevanje z 
državami članicami je bistveno za razvoj in 
financiranje infrastruktur.

Or. es

Obrazložitev

V tem delu je treba navesti, da so države članice tiste, ki so odgovorne za razvoj raziskovalnih 
infrastruktur, in je zato usklajevanje z njimi bistvenega pomena. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 39
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Pristop“, odstavek 3, uvodni del

Izraz „raziskovalne infrastrukture“ v 
okvirnem programu Skupnosti za raziskave 
in tehnološki razvoj velja za objekte in 
naprave, vire ali storitve, ki jih raziskovalna 
skupnost potrebuje za vodenje raziskav na 
vseh znanstvenih in tehnoloških področjih. 
Ta opredelitev, vključno s tem povezanimi 
človeškimi viri, zajema:

Izraz „raziskovalne infrastrukture“ v 
okvirnem programu Skupnosti za raziskave 
in tehnološki razvoj velja za objekte in 
naprave, vire ali storitve, ki jih raziskovalna 
skupnost potrebuje na javnem in zasebnem 
področju ter področju civilne družbe za 
vodenje raziskav na vseh znanstvenih in 
tehnoloških področjih. Ta opredelitev, 
vključno s tem povezanimi človeškimi viri, 
zajema:

Or. en

Obrazložitev

 Javni in zasebni udeleženci ter udeleženci civilne družbe imajo pravico dostopa do objektov 
in naprav, virov ter storitev, ki jih vzpostavijo raziskovalne infrastrukture. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 40
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Pristop“, odstavek 4 a (novo)

Sprejeti ukrepi bodo med drugim 
upoštevali, da naložbe v raziskovalne 
infrastrukture v konvergenčnih regijah in 
najbolj oddaljenih regijah znatno 
povečujejo uporabo človeškega potenciala, 
ki je na voljo na teh območjih. To je zlasti 
pomembno v tistih konvergenčnih regijah, 
kjer je neskladje med raziskovalnim 
potencialom in stanjem infrastruktur 
največje.

Or. pl

Obrazložitev

Določba je ustrezno vključena v del programa „Raziskovalni potencial“, da se podpre 
celotna uporaba človeškega potenciala v konvergenčnih regijah in najbolj oddaljenih regijah. 
Isti argumenti so še pomembnejši v zvezi z vlogo naložb v raziskovalne infrastrukture. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 41
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, alinea 1

– optimalizacija uporabe obstoječih 
raziskovalnih infrastruktur in izboljšanje 
njihove učinkovitosti,

– optimalizacija uporabe obstoječih 
raziskovalnih infrastruktur in izboljšanje 
njihove učinkovitosti kot prednostna 
naloga, 

Or. en

Obrazložitev

Optimalizacija uporabe obstoječih raziskovalnih struktur mora biti prednostna naloga za te 
posebne programe, ker je to učinkovitejši način uporabe omejenih sredstev, ki so na voljo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 42
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, alinei 2 

in 3
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– pospeševanje razvoja novih raziskovalnih 
infrastruktur (ali poglavitna posodobitev že 
obstoječih) vseevropskega interesa na 
osnovi dela Evropskega strateškega foruma 
za raziskovalno infrastrukturo (ESFRI),

– pospeševanje razvoja novih raziskovalnih 
infrastruktur (ali poglavitna posodobitev že 
obstoječih) vseevropskega interesa, ki 
vključuje zlasti delo Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalno infrastrukturo 
(ESFRI),

– podporni ukrepi, vključno s podporo 
nastajajočim potrebam.

– podporni ukrepi, vključno s podporo 
nastajajočim potrebam in zmogljivostim na 
področju tehnološkega razvoja v 
konvergenčnih regijah.

Or. es

Obrazložitev

Potrebna je določba v zvezi z nastajajočimi potrebami v konvergenčnih regijah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 43
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.1.1.

Raziskovalne infrastrukture svetovnega 
merila potrebujejo obsežne in dolgoročne 
naložbe v vire (človeške in finančne). 
Uporabljati in izkoriščati bi jih moralo čim 
večje število znanstvenikov in industrijskih 
uporabnikov evropskega merila. EU mora 
prispevati k temu cilju s spodbujanjem 
nadnacionalnega dostopa. Ta naj bi 
raziskovalnim skupinam, vključno s tistimi 
iz obrobnih in najbolj oddaljenih regij, 
odprl nove možnosti za dostop do najboljših 
raziskovalnih infrastruktur. Ta dostop se 
lahko zunanjim uporabnikom omogoči 
osebno (fizično oz. „hands-on“) ali preko
ustreznih elektronskih komunikacijskih 
sistemov. Prav tako je lahko v obliki 
zagotovitve znanstvenih storitev na daljavo. 
To bo izvedeno s pozivi k oddaji predlogov 
„od spodaj navzgor“ (bottom-up), ki bodo na 
voljo za vsa področja znanosti in 
tehnologije, ne da bi se dajalo prednost 
enemu področju pred drugim.

Raziskovalne infrastrukture svetovnega 
merila potrebujejo obsežne in dolgoročne 
naložbe v vire (človeške in finančne). 
Uporabljati in izkoriščati bi jih moralo čim 
večje število znanstvenikov in industrijskih 
uporabnikov evropskega merila. EU mora 
prispevati k temu cilju s spodbujanjem 
nadnacionalnega dostopa. Ta naj bi 
raziskovalnim skupinam, vključno s tistimi 
iz obrobnih in najbolj oddaljenih regij, 
odprl nove možnosti za dostop do najboljših 
raziskovalnih infrastruktur. Ta dostop se 
lahko zunanjim uporabnikom omogoči 
osebno (fizično oz. „hands-on“) ali prek
ustreznih elektronskih komunikacijskih 
sistemov. Prav tako je lahko v obliki 
zagotovitve znanstvenih storitev na daljavo. 
To bo izvedeno s pozivi k oddaji predlogov 
„od spodaj navzgor“ (bottom-up), ki bodo na 
voljo za vsa področja znanosti in 
tehnologije, ne da bi se dajalo prednost 
enemu področju pred drugim.

Or. en

Obrazložitev

Ta točka je bila na novo oblikovana zaradi jasnosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 44
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.1.2., 

odstavek 1

Optimalizacijo in krepitev zmogljivosti 
raziskovalnih infrastruktur ter učinkovitosti 
na ravni EU je treba nenehno spodbujati in 
izboljševati za odziv na nastajajoče in 
rastoče znanstvene potrebe. To se lahko 
lažje doseže tako, da se na usklajen način 
spodbuja njihovo uporabo in razvoj, 
vključno s posodobitvami.

Optimalizacijo in krepitev zmogljivosti 
raziskovalnih infrastruktur ter učinkovitosti 
na ravni EU je treba nenehno spodbujati in 
izboljševati za odziv na nastajajoče in 
rastoče znanstvene potrebe. To se lahko 
lažje doseže tako, da se na usklajen način 
spodbuja njihovo uporabo in razvoj, 
vključno s posodobitvami. Povezovalne 
dejavnosti morajo vključevati uporabo 
raziskovalne infrastrukture za samostojne 
sisteme pri več vrstah meddisciplinarnih 
področij, kot sta okoljsko spremljanje in 
spremljanje biološke raznovrstnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalna strategija Združenega kraljestva za vesoljsko tehnologijo je navedla več 
podsektorjev, ki so ključni za prihodnost Združenega kraljestva, vključno s samostojnimi 
brezpilotnimi zračnimi plovili. Program ASTRAEA (Tehnologija samostojnih sistemov v zvezi 
z ocenjevanjem in vrednotenjem iz zraka), ki ga financirajo industrija, ARR ter Ministrstvo za 
trgovino in industrijo, obravnava vprašanja dostopa civilnih brezpilotnih sistemov do 
zračnega prostora. Projekti, povezani s takšnimi posebnimi uporabami, so še posebno 
dragoceni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 45
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.1.2., 

odstavek 2, alinea 1

– s pozivi „od spodaj navzgor“ (bottom-up) 
za spodbujanje vzajemnega usklajevanja in 
združevanja virov med upravljavci 
infrastruktur s ciljem spodbujanja kulture 
medsebojnega sodelovanja; takšne 
dejavnosti bi se morale prav tako 
osredotočiti na boljše strukturiranje 
delovanja evropskih raziskovalnih 
infrastruktur, spodbujanje njihovega 
skupnega razvoja glede zmogljivosti in 

– s pozivi „od spodaj navzgor“ (bottom-up) 
za spodbujanje vzajemnega usklajevanja in 
združevanja virov med upravljavci 
infrastruktur s ciljem spodbujanja kulture 
medsebojnega sodelovanja; takšne 
dejavnosti bi se morale prav tako 
osredotočiti na boljše strukturiranje 
delovanja evropskih raziskovalnih 
infrastruktur ter tudi na izboljšanje 
preglednosti delovanja morebitnih 



PE 374.088v02-00 26/67 AM\619606SL.doc

SL

učinkovitosti ter spodbujanje njihove 
skladne in meddisciplinarne uporabe,

uporabnikov in pogojev dostopa, 
spodbujanje njihovega skupnega razvoja 
glede zmogljivosti in učinkovitosti ter 
spodbujanje njihove skladne in 
meddisciplinarne uporabe,

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba preglednost raziskovalnih infrastruktur za morebitne uporabnike, da se 
spodbuja njihova uporaba s strani več skupnosti v vseh delih Evrope.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 46
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.1.3., 

odstavek 1

Razširjanje e-infrastruktur raziskovalnim 
skupnostim zagotavlja trajne storitve, ki 
temeljijo na zapletenih postopkih, 
zasnovanih tako, da virtualnim skupnostim 
omogočajo porazdeljene vire, temelječe na 
IKT (računalništvo, povezljivost, 
instrumentacija). Krepitev evropskega 
pristopa in z njim povezanih evropskih 
dejavnosti na tem področju lahko bistveno 
prispeva k razcvetu potenciala evropskih 
raziskav in njihovega izkoriščanja, in tako h 
krepitvi e-infrastruktur kot temelja 
Evropskega raziskovalnega prostora, 
„predhodnika“ interdisciplinarnih inovacij in 
gonilne sile pri spremembah v znanosti. Prav 
tako lahko prispeva k vključitvi 
raziskovalnih skupin iz obrobnih in najbolj 
oddaljenih regij.

Razširjanje e-infrastruktur raziskovalnim 
skupnostim zagotavlja bistvene storitve, ki 
temeljijo na postopkih, zasnovanih tako, da 
virtualnim skupnostim omogočajo 
porazdeljene vire, temelječe na IKT 
(računalništvo, povezljivost, 
instrumentacija). Krepitev evropskega 
pristopa in z njim povezanih evropskih 
dejavnosti na tem področju lahko bistveno 
prispeva k razcvetu potenciala evropskih 
raziskav in njihovega izkoriščanja, in tako h 
krepitvi e-infrastruktur kot temelja 
Evropskega raziskovalnega prostora, 
„predhodnika“ interdisciplinarnih inovacij in 
gonilne sile pri spremembah v znanosti. Prav 
tako je bistveno, da se s tem procesom 
vključijo raziskovalne skupine iz obrobnih 
in najbolj oddaljenih regij.

Or. en

Obrazložitev

Razširjanje e-infrastruktur je bistveno orodje, ki se ga lahko uporabi za povečanje 
potenciala evropskih raziskav in njihovega izkoriščanja ter za vključitev raziskovalnih skupin 
iz obrobnih in najbolj oddaljenih regij v Evropski raziskovalni prostor. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 47
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.1.3., 

odstavek 3

Treba bo na usklajen način spodbujati 
digitalne knjižnice, arhive, shranjevanje 
podatkov, ohranjevanje podatkov in 
potrebno združevanje virov na evropski 
ravni, da bi uredili zbirke podatkov za 
znanstveno skupnost in prihodnje generacije 
znanstvenikov. Obravnavali se bodo vidiki 
okrepljenega zaupanja e-infrastrukturam. 
Cilj predlaganih dejavnosti bo prav tako 
predvidevanje in vključevanje novih zahtev 
in rešitev, da bi olajšali uvajanje velikih 
testnih naprav, namenjenih preskušanju 
novih revolucionarnih tehnologij in 
izpolnjevanju novih zahtev uporabnikov, 
vključno z e-učenjem. Posvetovalna skupina 
za e-infrastrukturo bo redno podajala 
strateška priporočila.

Treba bo na usklajen način spodbujati 
digitalne knjižnice, arhive, shranjevanje 
podatkov, ohranjevanje podatkov in 
potrebno združevanje virov na evropski 
ravni, da bi uredili zbirke podatkov za 
znanstveno skupnost in prihodnje generacije 
znanstvenikov. Obravnavali se bodo vidiki 
okrepljenega zaupanja e-infrastrukturam, ob 
upoštevanju, da bodo lahko prihodnje 
generacije imele dostop do podatkov. Cilj 
predlaganih dejavnosti bo prav tako 
predvidevanje in vključevanje novih zahtev 
in rešitev, da bi olajšali uvajanje velikih 
testnih naprav, namenjenih preskušanju 
novih revolucionarnih tehnologij in 
izpolnjevanju novih zahtev uporabnikov, 
vključno z e-učenjem. Posvetovalna skupina 
za e-infrastrukturo bo redno podajala 
strateška priporočila.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 48
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.1.3., 

odstavek 3

Treba bo na usklajen način spodbujati 
digitalne knjižnice, arhive, shranjevanje 
podatkov, ohranjevanje podatkov in 
potrebno združevanje virov na evropski 
ravni, da bi uredili zbirke podatkov za 
znanstveno skupnost in prihodnje generacije 
znanstvenikov. Obravnavali se bodo vidiki 
okrepljenega zaupanja e-infrastrukturam. 
Cilj predlaganih dejavnosti bo prav tako 
predvidevanje in vključevanje novih zahtev 
in rešitev, da bi olajšali uvajanje velikih 
testnih naprav, namenjenih preskušanju 
novih revolucionarnih tehnologij in 
izpolnjevanju novih zahtev uporabnikov, 
vključno z e-učenjem. Posvetovalna skupina 
za e-infrastrukturo bo redno podajala 

Treba bo na usklajen način spodbujati 
digitalne knjižnice (za vzpostavitev 
Evropske digitalne knjižnice), arhive, 
shranjevanje podatkov, ohranjevanje 
podatkov in potrebno združevanje virov na 
evropski ravni, da bi uredili zbirke podatkov 
za znanstveno skupnost in prihodnje 
generacije znanstvenikov. Obravnavali se 
bodo vidiki okrepljenega zaupanja e-
infrastrukturam. Cilj predlaganih dejavnosti 
bo prav tako predvidevanje in vključevanje 
novih zahtev in rešitev, da bi olajšali
uvajanje velikih testnih naprav, namenjenih 
preskušanju novih revolucionarnih 
tehnologij in izpolnjevanju novih zahtev 
uporabnikov, vključno z e-učenjem. 
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strateška priporočila. Posvetovalna skupina za e-infrastrukturo bo 
redno podajala strateška priporočila.

Or. en

Obrazložitev

Pobuda za Evropsko digitalno knjižnico, ki jo je predstavila mreža nacionalnih javnih 
knjižnic, lahko z digitalizacijo in dostopnostjo na spletu ohranja in razširja bogastvo ter 
raznolikost evropske znanstvene in kulturne dediščine. Evropsko digitalno knjižnico je 
podprla Evropska komisija in pomeni velik izziv za evropsko industrijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 49
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.1.3., 

odstavek 3

Treba bo na usklajen način spodbujati 
digitalne knjižnice, arhive, shranjevanje 
podatkov, ohranjevanje podatkov in 
potrebno združevanje virov na evropski 
ravni, da bi uredili zbirke podatkov za 
znanstveno skupnost in prihodnje generacije 
znanstvenikov. Obravnavali se bodo vidiki 
okrepljenega zaupanja e-infrastrukturam. 
Cilj predlaganih dejavnosti bo prav tako 
predvidevanje in vključevanje novih zahtev 
in rešitev, da bi olajšali uvajanje velikih 
testnih naprav, namenjenih preskušanju 
novih revolucionarnih tehnologij in 
izpolnjevanju novih zahtev uporabnikov, 
vključno z e-učenjem. Posvetovalna skupina 
za e-infrastrukturo bo redno podajala 
strateška priporočila.

Treba bo na usklajen način spodbujati 
digitalne knjižnice, arhive, shranjevanje 
podatkov, ohranjevanje podatkov in 
potrebno združevanje virov na evropski 
ravni, da bi uredili zbirke podatkov za 
znanstveno skupnost in prihodnje generacije 
znanstvenikov. Obravnavali se bodo vidiki 
okrepljenega zaupanja e-infrastrukturam. 
Cilj predlaganih dejavnosti bo prav tako 
predvidevanje in vključevanje novih zahtev 
in rešitev, da bi olajšali uvajanje velikih 
testnih naprav, kot so obsežna sintetična 
okolja, namenjenih preskušanju novih 
revolucionarnih tehnologij in izpolnjevanju 
novih zahtev uporabnikov, vključno z e-
učenjem. Posvetovalna skupina za e-
infrastrukturo bo redno podajala strateška 
priporočila.

Or. en

Obrazložitev

Sintetična okolja omogočajo obsežno oblikovanje sistema z več spremenljivkami, pri čemer se 
kot del sintetičnega modela lahko uporabijo dejanski elementi. Kot takšna so še posebno 
dragoceno sredstvo za oblikovanje dejanskih predvidenih potekov v zračnem prostoru za 
brezpilotne sisteme.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 50
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.2.2., 

odstavek 1, prvi stavek 

Spodbujanje oblikovanja novih 
raziskovalnih infrastruktur na podlagi dela v 
okviru ESFRI v zvezi z oblikovanjem 
evropskih smernic za razvoj novih 
raziskovalnih infrastruktur. 

Spodbujanje oblikovanja novih 
raziskovalnih infrastruktur, med drugim, na 
podlagi dela v okviru ESFRI v zvezi z 
oblikovanjem evropskih smernic za razvoj 
novih raziskovalnih infrastruktur. 

Or. da

Obrazložitev

Neustrezno je, da je seznam ESFRI edino merilo izbire za oblikovanje novih infrastrukturnih 
projektov. Zagotoviti je treba, da projekti, ki niso navedeni na seznamu ESFRI, ampak lahko 
pozneje postanejo strateško pomembni, niso izključeni.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 51
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.2.2., 

odstavka 1 in 2, uvodni del 

Spodbujanje oblikovanja novih 
raziskovalnih infrastruktur na podlagi dela v 
okviru ESFRI v zvezi z oblikovanjem 
evropskih smernic za razvoj novih 
raziskovalnih infrastruktur. Komisija bo 
opredelila prednostne projekte, ki bodo 
morda lahko prejemali podporo ES v okviru 
okvirnega programa.

Spodbujanje oblikovanja novih 
raziskovalnih infrastruktur v skladu z 
načelom „spremenljive geometrije“, 
vključno zlasti z delom v okviru ESFRI v 
zvezi z oblikovanjem evropskih smernic za 
razvoj novih raziskovalnih infrastruktur. 
Delovni program bo vključeval izbrane
prednostne projekte, ki bodo morda lahko 
prejemali podporo ES.

Izgradnja novih infrastruktur se bo izvajala 
na podlagi dvofaznega pristopa:

Izgradnja novih infrastruktur se bo izvajala 
na podlagi dvofaznega pristopa glede na 
seznam meril iz sedmega okvirnega 
programa:

Or. es

Obrazložitev

Načelo spremenljive geometrije je treba upoštevati pri razširjanju novih raziskovalnih 
infrastruktur, ki jih želi zagotoviti ta program. Pojasnjeno je tudi, da morajo merila izbire za 
ukrepe iz posebnega programa ustrezati tistim iz sedmega okvirnega programa. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 52
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.2.2. a (novo)

1.2.2.a Centri za „odprto inovativnost“
Omogočanje izvajanja večjih skupnih 
industrijskih projektov na področju 
raziskav in razvoja na istem kraju, pri 
čemer konzorcijski partnerji svoje osebje 
premeščajo na začasna delovna mesta in/ali 
zagotavljajo odprt dostop do raziskovalnih 
infrastruktur ter storitev na podlagi 
souporabe zmogljivosti. 

Or. en

Obrazložitev

„Odprta inovativnost“ je pomembna nova paradigma za zagotavljanje rasti s pomočjo 
znanja. Sklicuje se na težnjo podjetij, da vedno bolj temeljijo na notranjih in zunanjih virih 
zamisli za ustvarjanje vrednosti z inovacijami in za delitev tveganj. Podjetja, ki lahko 
izkoriščajo zunanje zamisli za pospeševanje svojih poslov, medtem ko učinkovito izvajajo 
notranje zamisli zunaj svojega sedanjega delovanja, bodo verjetno uspešna. Da to dosežejo, 
bodo morala velika podjetja, mala in srednje velika podjetja, univerze ter raziskovalni 
inštituti tesno sodelovati v ekosistemih za „odprto inovativnost“.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 53
Priloga I, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, naslov „Dejavnosti“, točka 1.2.2. a (novo)

1.2.2.a Vzpostavitev strežnika znanstvenih 
metod, ki bo znatno prispeval k 
učinkovitosti raziskovalnih metod, ker bo 
omogočil dostop do rezultatov nekaterih 
raziskovalnih korakov pod primerljivimi 
pogoji. 

Or. de

Obrazložitev

Eden od sklepov študije STOA „Kako optimizirati učinkovitost znanosti in raziskav, 
najpomembnejših kritičnih dejavnikov uspeha visokotehnoloških gospodarstev – Strežnik 
znanstvenih metod“ (Projekt EP/IV/A/2003/07/01), ki jo je naročil Evropski parlament, je, da 
se lahko s takšnim strežnikom metod znatno izboljša učinkovitost raziskav. Za zmanjšanje 
stroškov lahko raziskovalci s strežnika metod pridobijo nekatere (vmesne) rezultate, npr. 
rezultate laboratorijskih preskusov, in jih uporabijo pri svojem delu. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 54
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“,

naslov „Pristop“, odstavek 2 

Posebni ukrepi se bodo izvajali za podporo 
MSP ali njihovim združenjem pri oddajanju 
raziskav univerzam in raziskovalnim 
centrom („izvajalci RTR“). Ti ukrepi se 
bodo izvedli za celotno področje znanosti in 
tehnologije. Pri oceni predlogov projekta se 
bo upošteval pričakovani ekonomski vpliv 
na MSP. Finančna sredstva bodo dodeljena 
na podlagi dveh shem: Raziskave v korist 
MSP in Raziskave v korist združenjem MSP. 
Prva je namenjena predvsem MSP, ki imajo 
nizko ali srednjo tehnologijo z majhnimi 
raziskovalnimi zmogljivostmi ali brez njih, 
pa tudi MSP z večjo raziskovalno 
zmogljivostjo, ki morajo oddati raziskave 
zunanjim sodelavcem, da ti dopolnijo 
njihove temeljne raziskovalne zmogljivosti. 
Druga je namenjena združenjem MSP, ki se 
ponavadi najbolj spoznajo na skupne 
tehnične težave njihovih članov in so 
sposobni delovati v njihovemu imenu ter 
spodbujajo učinkovito razširjanje in uporabo 
rezultatov.

Posebni ukrepi se bodo izvajali za podporo 
MSP ali njihovim združenjem pri oddajanju 
raziskav „izvajalcem RTR“, kot so univerze, 
raziskovalni centri in MSP z večjo 
raziskovalno zmogljivostjo. Ti ukrepi se 
bodo izvedli za celotno področje znanosti in 
tehnologije. Pri oceni predlogov projekta se 
bo upošteval pričakovani ekonomski vpliv 
na MSP. Finančna sredstva bodo dodeljena 
na podlagi dveh shem: Raziskave v korist 
MSP in Raziskave v korist združenjem MSP. 
Prva je namenjena predvsem MSP, ki imajo 
nizko ali srednjo tehnologijo z majhnimi 
raziskovalnimi zmogljivostmi ali brez njih, 
pa tudi MSP s tehnološkimi zmogljivostmi 
in iz tradicionalnih sektorjev, ki morajo 
oddati raziskave zunanjim sodelavcem, da ti 
dopolnijo njihove temeljne tehnološke 
raziskovalne zmogljivosti. Druga je 
namenjena združenjem MSP, ki se ponavadi 
najbolj spoznajo na skupne tehnične težave 
njihovih članov in so sposobni delovati v 
njihovemu imenu ter spodbujajo učinkovito 
razširjanje in uporabo rezultatov.

Or. es

Obrazložitev

Cilj je krepitev vodilne vloge MSP v zvezi z „zmogljivostmi“; da se to doseže, morajo imeti 
omogočen lažji dostop do „izvajalcev RTR“ (ta kategorija vključuje MSP) za zagotovitev, da 
zadostijo svojim tehnološkim potrebam, tudi če so zaradi svojih lastnosti to centri z omejeno 
raziskovalno zmogljivostjo, kar je možno pri MSP v tradicionalnih sektorjih.

Razen tega MSP z večjo raziskovalno zmogljivostjo ne potrebujejo posebnih shem za 
spodbujanje njihovega sodelovanja. Nasprotno, MSP s tehnološkimi zmogljivostmi zahtevajo 
posebno podporo za razvoj svojih raziskovalnih zmogljivosti v sodelovanju z raziskovalnimi 
agencijami, da ustvarijo trajne tehnološke prednosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 55
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „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. Posebna spodbuda bo 
namenjena nacionalnim instrumentom, ki 
pomagajo tem podjetjem pri pripravi 
predlogov za sedmi okvirni program. 
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.

Or. pl

Obrazložitev

Mnogo MSP ima velike težave pri pripravi ustreznih predlogov za okvirni program. 
Zagotovitev praktične in finančne pomoči mora znatno povečati sodelovanje teh podjetij v 
sedmem okvirnem programu. To pomoč lahko zagotovijo zlasti raziskovalni inštituti in 
skupine, ki s povečanjem povezave med področji raziskav in inovativnimi podjetji ustvarjajo 
dodano vrednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 56
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, 

naslov „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, lajšala in zagotavljala ustrezna
udeležba MSP v celotnem okvirnem 
programu, ki si je zastavil cilj, da v ta 
namen predvidi najmanj 20 % svojega 
proračuna.

Za dosego tega cilja bodo sprejeti ukrepi za 
spodbujanje udeležbe MSP posamezno ali v 
skupinah pri projektih, ki vključujejo 
prednostne teme programa sodelovanja, in 
pri tehnoloških platformah.
Pri financiranju projektov, ki vključujejo 
sodelovanje MSP, se bo prizadevalo, da se 
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zagotovijo največji možni prispevki s strani 
vseh institucij Skupnosti, vključno z EIB in 
EIS.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 57
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, 

naslov „Pristop“, odstavek 4

Med izvajanjem okvirnega programa 
Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj 
se bosta dopolnjevanje in sinergija 
zagotavljala z ukrepi okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije, da bi spodbujali 
in olajšali udeležbo MSP v okvirnemu 
programu Skupnosti za raziskave in 
tehnološki razvoj.

Med izvajanjem okvirnega programa 
Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj 
se bosta dopolnjevanje in sinergija 
zagotavljala z ukrepi okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije, da bi spodbujali 
in olajšali udeležbo MSP v okvirnemu 
programu Skupnosti za raziskave in 
tehnološki razvoj. Prizadevalo se bo tudi za 
usklajevanje z ustreznimi nacionalnimi 
raziskovalnimi programi, ki dopolnjujejo 
spodaj opisane raziskovalne dejavnosti. 
Zato je treba preučiti tudi možno skupno 
izvajanje programov tehnološkega razvoja, 
namenjenih MSP v okviru programa 
EUREKA, da se spodbudi inovativne 
projekte, prilagojene zahtevam trga.

Or. es

Obrazložitev

Zagotovljeni so konkretni primeri, ki kažejo, kako sta lahko dopolnjevanje in sinergija 
posebno pomembna za MSP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 58
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Pristop“, odstavek 4 

Med izvajanjem okvirnega programa 
Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj 
se bosta dopolnjevanje in sinergija 
zagotavljala z ukrepi okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije, da bi spodbujali 
in olajšali udeležbo MSP v okvirnemu 

Med izvajanjem okvirnega programa 
Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj 
se bosta dopolnjevanje in sinergija 
zagotavljala z ukrepi okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije, da bi spodbujali 
in olajšali udeležbo MSP v okvirnemu 
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programu Skupnosti za raziskave in 
tehnološki razvoj.

programu Skupnosti za raziskave in 
tehnološki razvoj z naslednjimi cilji:
– spodbujanje udeležbe MSP v okvirnem 

programu in olajšanje dostopa MSP do 
njega in
– zagotovitev, da MSP v celoti izkoristijo 
možnosti financiranja iz okvirnega 
programa. 
Uvedeni bodo enostavni, kratki projekti in 
projekti po hitrem postopku brez zapletenih 
finančnih načel in nepotrebnega 
poročanja. V okvirnem programu ter 
programu za konkurenčnost in inovacije 
bodo, kjer je to mogoče, veljala skupna 
načela prijave in skupna pogodbena 
načela.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 59
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Pristop“, odstavek 4 a (novo) 

Uvedeni bodo tudi mehanizmi za 
sodelovanje z nacionalnimi in regionalnimi 
programi na področju raziskav in razvoja 
za MSP, katerih cilj je zagotavljanje bolj 
lokalnih storitev, prilagojenih njihovim 
zahtevam, ter krepitev kritične mase in 
evropske razsežnosti različnih nacionalnih 
shem podpore. 

Or. es

Obrazložitev

Za podporo dejavnosti MSP na področju raziskav in razvoja je treba uporabiti nacionalne in 
regionalne programe ter infrastrukturo, da se raziskovalne dejavnosti v skladu s tem 
programom izvajajo v dobro MSP. Programi ne bodo le učinkovitejši, bolj prisotni na lokalni 
ravni in bolj v skladu s posebnimi potrebami MSP, ampak bodo tudi prispevali k usklajevanju 
nacionalnih politik in shem podpore.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 60
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 1 

Ta shema zagotavlja podporo malim 
skupinam inovativnih MSP za reševanje 
splošnih ali dodatnih tehnoloških 
problemov. Razmeroma kratkoročni projekti 
se morajo osredotočiti na inovacijske 
potrebe MSP, ki oddajajo raziskave 
izvajalcem RTR, in morajo pokazati jasne 
možnosti za koriščenje rezultatov raziskav 
za zadevna MSP.

Ta shema zagotavlja podporo nastanku in 
delu malih skupin inovativnih MSP za 
reševanje splošnih ali dodatnih tehnoloških 
problemov. Razmeroma kratkoročni projekti 
se morajo osredotočiti na inovacijske 
potrebe MSP, ki oddajajo raziskave 
izvajalcem RTR, in morajo pokazati jasne 
možnosti za koriščenje rezultatov raziskav 
za zadevna MSP.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za podporo MSP morajo vključevati večja prizadevanja za spodbujanje MSP, da bi 
oblikovala skupine s podobnimi raziskovalnimi in inovacijskimi interesi.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 61
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 2 

Ta shema zagotavlja podporo malim 
skupinam inovativnih MSP za reševanje 
splošnih ali dodatnih tehnoloških 
problemov. Razmeroma kratkoročni projekti 
se morajo osredotočiti na inovacijske 
potrebe MSP, ki oddajajo raziskave 
izvajalcem RTR, in morajo pokazati jasne 
možnosti za koriščenje rezultatov raziskav 
za zadevna MSP. 

Ta shema zagotavlja podporo malim 
skupinam inovativnih MSP in obrtnih 
podjetij za reševanje splošnih ali dodatnih 
tehnoloških problemov. Razmeroma 
kratkoročni projekti se morajo osredotočiti 
na inovacijske potrebe MSP, ki oddajajo 
raziskave izvajalcem RTR, in morajo 
pokazati jasne možnosti za koriščenje 
rezultatov raziskav za zadevna MSP.

Or. de

Obrazložitev

Evropska obrtna podjetja imajo ključno vlogo pri ustvarjanju novih delovnih mest in morajo 
povečati svojo konkurenčnost z raziskavami. Ohranjanje in posodabljanje različnih vrst 
obrtnih tehnologij bosta Evropi zagotovila posebno prednost v svetovni konkurenci in imela 
ključno vlogo v lizbonskem procesu. Programi, kot je CRAFT, lahko v zvezi s tem veliko 
prispevajo.    
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 62
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 2

Ta shema zagotavlja podporo združenjem 
MSP za razvoj tehničnih rešitev problemov, 
ki so skupni večjemu številu MSP v 
specifičnih industrijskih sektorjih ali delcih 
vrednostne verige, s potrebnimi raziskavami, 
na primer, za razvoj ali uskladitev evropskih 
normativov in standardov ter za 
izpolnjevanje zakonskih zahtev na 
področjih, kot so zdravje, varnost in varstvo 
okolja. Projekte, ki lahko trajajo več let, 
morajo izvajati združenja MSP, ki v korist 
svojih članov oddajajo raziskave izvajalcem 
RTR, in morajo vključevati določeno število 
posameznih MSP.

Ta shema zagotavlja podporo nastanku in 
delu združenj MSP za razvoj tehničnih 
rešitev problemov, ki so skupni večjemu 
številu MSP v specifičnih industrijskih 
sektorjih ali delcih vrednostne verige, s 
potrebnimi raziskavami, na primer, za razvoj 
ali uskladitev evropskih normativov in 
standardov ter za izpolnjevanje zakonskih 
zahtev na področjih, kot so zdravje, varnost 
in varstvo okolja ter za podporo pri vstopu 
na novonastale trge, kot je na primer trg za 
komercialno uporabo samostojnih 
brezpilotnih sistemov. Projekte, ki lahko 
trajajo več let, morajo izvajati združenja 
MSP, ki v korist svojih članov oddajajo 
raziskave izvajalcem RTR, in morajo 
vključevati določeno število posameznih 
MSP.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za podporo MSP morajo vključevati večja prizadevanja za spodbujanje MSP, da bi 
oblikovala skupine s podobnimi raziskovalnimi in inovacijskimi interesi. 

Dejanski gospodarski potencial za brezpilotne sisteme je v civilni in ne vojaški uporabi. Kljub 
pogostim omembam mnogih možnosti je trenutna uporaba brezpilotnih sistemov na civilnih 
trgih majhna. To je deloma zaradi pomanjkanja ozaveščenosti, razumevanja ali zaupanja v 
civilne trge, kot je industrija nafte in plina ali varstvo okolja. Deloma je tako tudi zaradi 
pomanjkanja razumevanja izdelovalcev/operaterjev brezpilotnih sistemov v zvezi s 
tehnološkimi in operativnimi potrebami v tistih civilnih sektorjih. Dejanski gospodarski 
potencial za brezpilotne sisteme je v civilni in ne vojaški uporabi. Kljub pogostim omembam 
mnogih možnosti je trenutna uporaba brezpilotnih sistemov na civilnih trgih majhna. To je 
deloma zaradi pomanjkanja ozaveščenosti, razumevanja ali zaupanja v civilne trge, kot je 
industrija nafte in plina ali varstvo okolja. Deloma je tako tudi zaradi pomanjkanja 
razumevanja izdelovalcev/operaterjev brezpilotnih sistemov v zvezi s tehnološkimi in 
operativnimi potrebami v tistih civilnih sektorjih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 63
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Skupne 

lastnosti shem“, alinea 3 a (novo)
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– Podpora bo namenjena tudi nacionalnim 
in regionalnim programom, ki zagotavljajo 
financiranje za MSP, da sodelujejo v tej 
dejavnosti.

Or. es

Obrazložitev

Decentralizirani ukrepi v korist MSP prek nacionalnih in regionalnih programov jih bodo 
naredili učinkovitejše, bližje domu in bolj prilagojene posebnim potrebam teh podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 64
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Skupne 

lastnosti shem“, alinea 3 b (novo)

– Za spodbudo raziskav in razvoja v MSP, ki 
opravljajo raziskave, z velikim potencialom za 
trajnostno rast lahko Komisija predloži tudi 
predlog za pobudo iz člena 169 v sodelovanju s 
programom EUREKA1.

___________
1 Na primer pobuda „Eurostars“.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu za posebni program sedmega okvirnega programa „Zmogljivosti – Raziskave za 
MSP“ sodelovanje med Komisijo, državami članicami in Eureko za izboljšanje dostopa hitro 
rastočih MSP do raziskav, ni omenjeno. Sedanji posebni instrumenti za MSP ne ustrezajo 
potrebam teh MSP, ki opravljajo raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 65
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Skupne 

lastnosti shem“, alinea 3 c (novo)

– Raziskave za majhne skupine MSP Za 
podporo malim skupinam inovativnih MSP 
za reševanje splošnih ali dodatnih 
tehnoloških problemov prek okvirnega 
programa in/ali medvladnih shem 
financiranja, kot sta pobudi JEREMIE in 
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JASPER s strani Komisije, EIB in EBOD. 

Or. en

Obrazložitev

JEREMIE in JASPER sta pobudi Komisije, Evropske investicijske banke in Evropske banke 
za regionalni razvoj, ki sta zlasti usmerjeni v podporo MSP v vseh državah članicah. Države 
članice se lahko odločijo za sodelovanje v programu. Cilj financiranja mora biti dostop do 
finančnih sredstev, slednja pa so nujna za razvoj raziskav znotraj MSP. Z vidika strateških 
smernic Komisije v regionalni inovacijski politiki je skladnost med pobudama JEREMIE in 
JASPER pomembna.

Kar zadeva EUREKO: to je mednarodno sodelovanje med državami članicami in Komisijo ter 
zagotavlja podporo visokotehnološkim MSP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 66
Priloga I, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Skupne 

lastnosti shem“, odstavek 1 a (novo)

Znanje in strokovno znanje, ki se lahko 
neposredno preoblikujeta v inovativne tržne 
proizvode, se lahko brezplačno ponudita 
MSP prek nacionalnega ali regionalnega 
sistema „potrdil o znanju“ za MSP, s čimer 
se izboljša njihova inovacijska zmogljivost. 
Za podporo razširjanja znanja je uporaba 
sistema „potrdil o znanju“ za MSP, ki se 
financirajo na ravni držav članic, lahko 
uporabno sredstvo. „Potrdila o znanju“ 
imajo lahko korist od financiranja EU, in 
sicer v skladu z Okvirnim programom za 
raziskave in tehnološki razvoj ter 
strukturne sklade („regionalna 
konkurenčnosti in zaposlovanje“).

Or. en

Obrazložitev

Sistem potrdil o znanju za MSP uvaja nov mehanizem podpore za MSP z uporabo 
obstoječega znanja in njegovim prenosom na inovativne aplikacije, s čimer se zmanjša „vrzel 
v znanju“ v industrijah in podjetjih EU. Lahko se izkaže za zelo uporaben mehanizem, ki se 
financira s finančnimi sredstvi, kot so 7. okvirni program ali strukturni skladi, in tako 
dopolnjuje cilje programa za konkurenčnost in inovacije.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 67
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Pristop“, odstavek 3

Cilj ukrepa „Regije znanja“ je spodbujanje 
oblikovanja in izvajanja optimalnih politik 
in strategij za razvoj v raziskave in razvoj 
usmerjenih skupin. Izboljšal bo predvsem 
ustreznost in učinkovitost regionalnih 
razvojnih vsebin z vzajemnim učenjem; 
spodbujal in krepil sodelovanje med 
skupinami; prispeval h krepitvi trajnostnega 
razvoja obstoječih, v raziskave in razvoj 
usmerjenih skupin, in spodbujal nastanek 
novih. Podpora bo na voljo zlasti projektom, 
ki bodo ugodili povpraševanju ter reševali 
probleme in ki veljajo za posebna tehnološka 
področja ali sektorje.

Cilj ukrepa „Regije znanja“ je spodbujanje 
oblikovanja in izvajanja optimalnih politik 
in strategij za razvoj v raziskave in razvoj 
usmerjenih skupin. Izboljšal bo predvsem 
ustreznost in učinkovitost regionalnih 
razvojnih vsebin z vzajemnim učenjem; 
spodbujal in krepil sodelovanje med 
skupinami; prispeval h krepitvi trajnostnega 
razvoja obstoječih, v raziskave in razvoj 
usmerjenih skupin, in spodbujal nastanek 
novih. Podpora bo na voljo zlasti projektom, 
ki bodo ugodili povpraševanju ter reševali 
probleme in ki veljajo za posebna tehnološka 
področja ali sektorje, zlasti kjer ti že kažejo 
znake povezovanja med regionalnimi 
organi, razvojnimi agencijami, univerzami, 
raziskovalnimi centri in industrijo.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj resnično produktivnega partnerstva med regionalnimi agencijami, organi, 
univerzami in industrijo je izredno težak in dolgotrajen. Obstaja več primerov, ko se je to 
doseglo po več letih napornega dela. Nekatera financiranja iz tega poglavja je mogoče 
prednostno nameniti za tiste rabe, pri katerih je že mogoče pokazati takšna produktivna 
partnerstva za zagotovitev, da so sredstva usmerjena k doseganju gospodarskih ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 68
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Pristop“, odstavek 4

Ta ukrep se bo uporabljal v vseh regijah, 
vključno s konvergenčnimi.

Ta ukrep se bo uporabljal v vseh regijah, ob 
ustreznem upoštevanju potreb 
raziskovalcev in zadevnih zainteresiranih 
strani v konvergenčnih regijah.

Or. en

Obrazložitev

Konvergenčne regije imajo v raziskave pogosto vključenih precej človeških virov ter številne 
lokalne udeležence, ki so lahko zainteresirani za vlaganja v raziskave in razvoj, vendar imajo 
veliko potrebo po razvoju usklajenih regionalnih raziskovalnih strategij, ki izhajajo iz 
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izkušenj bolj razvitih regij, da se poveča ozaveščenost in bolje usklajujejo lokalne 
zainteresirane strani.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 69
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Pristop“, odstavek 4 a (novo)

Upoštevati je treba poseben položaj 
sodelovanja med sosednimi regijami, ki jih 
ločuje meja med državami članicami. Tako 
kot programi Interreg III v EU in na 
podlagi teritorialnega cilja strukturnih 
skladov mora tudi program Regije znanja 
vključevati rešitve za odstranitev čezmejnih 
ovir in mehanizme za spodbujanje 
čezmejnega regionalnega sodelovanja na 
področju raziskav, ne glede na to, ali so cilj 
konvergence ali regionalne 
konkurenčnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Znotraj regionalne politike ima čezmejna regionalna politika posebne lastnosti in poseben 
pomen za povezovanje EU, ker poskuša preseči meje držav članic. Inovativno sodelovanje 
prek mej držav članic je prepogosto neuspešno zaradi upravnih in prostorskih ovir. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 70
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna točka 1

• Analizo, razvoj in izvajanje vsebin 
raziskav regionalnih skupin ter regionalno 
sodelovanje med temi skupinami. To bo 
vključevalo analizo in izvajanje načrta, ki se 
bo osredotočil na zmogljivost in prednostne 
naloge na področju raziskav in razvoja. 
Projekti uporabljajo predvidevanje, 
primerjavo ali druge metode za prikazovanje 
pričakovanih koristi, kot so krepitev povezav 
med vključenimi skupinami, optimalna 
vključitev v evropske raziskovalne projekte 
in večji vpliv na regionalni razvoj.

• Analizo, razvoj in izvajanje vsebin 
raziskav regionalnih skupin ter regionalno 
sodelovanje med temi skupinami. To bo 
vključevalo analizo in izvajanje načrta, ki se 
bo osredotočil na zmogljivost in prednostne 
naloge na področju raziskav in razvoja. 
Projekti uporabljajo predvidevanje, 
primerjavo ali druge metode za prikazovanje 
pričakovanih koristi, kot so krepitev povezav 
med vključenimi skupinami, optimalna 
vključitev v evropske raziskovalne projekte 
in večji vpliv na regionalni razvoj. Projekte 
je mogoče pripraviti tudi za medregionalne 
pilotne ukrepe. Ti bodo oblikovani 



AM\619606SL.doc 41/67 PE 374.088v02-00

SL

predvsem za spodbujanje in izboljševanje 
dopolnjevanja med regionalnimi skladi in 
drugimi skladi Skupnosti.

Or. es

Obrazložitev

Cilj ni le izkoristiti izkušnje, ki jih ponujajo mednarodni ukrepi, ampak tudi preveriti možno 
dopolnjevanje med regionalnimi skladi in drugimi nacionalnimi pomočmi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 71
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna točka 2

„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, ali boljše vključevanje 
obstoječih skupin na svetovni trg.
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.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe skupine je treba nadalje razviti z oblikovanjem partnerstva z organizacijami, ki 
opravljajo podobne raziskave na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 72
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna točka 3

• Pobude za izboljšanje vključevanja 
akterjev in ustanov s področja raziskav v 
regionalno gospodarstvo z njihovimi 
interakcijami na ravni skupin. Vključevale 
bodo nadnacionalne dejavnosti za 
izboljšanje povezav med zainteresiranimi 
stranmi s področja raziskav in lokalnimi 
poslovnimi skupnostmi ter ustrezne 
dejavnosti med skupinami.

• Pobude za izboljšanje vključevanja 
akterjev in ustanov s področja raziskav v 
regionalno gospodarstvo z njihovimi 
interakcijami na ravni skupin. Vključevale 
bodo nadnacionalne dejavnosti za 
izboljšanje povezav med zainteresiranimi 
stranmi s področja raziskav in lokalnimi 
poslovnimi skupnostmi ter ustrezne 
dejavnosti med skupinami. Te dejavnosti 
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lahko pomagajo pri prepoznavanju 
dopolnjevanj RTR, da se pokažejo prednosti 
vključevanja.

Or. es

Obrazložitev

Cilj je določiti sinergije, da se lahko poudarijo prednosti dopolnjevanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 73
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna točka 3

Pobude za izboljšanje vključevanja akterjev 
in ustanov s področja raziskav v regionalno 
gospodarstvo z njihovimi interakcijami na 
ravni skupin. Vključevale bodo 
nadnacionalne dejavnosti za izboljšanje 
povezav med zainteresiranimi stranmi s 
področja raziskav in lokalnimi poslovnimi 
skupnostmi ter ustrezne dejavnosti med 
skupinami.

Pobude za izboljšanje vključevanja akterjev 
in ustanov s področja raziskav v regionalno 
gospodarstvo z njihovimi interakcijami na 
ravni skupin. Vključevale bodo 
nadnacionalne dejavnosti za izboljšanje 
povezav med zainteresiranimi stranmi s 
področja raziskav in lokalnimi poslovnimi 
skupnostmi ter ustrezne dejavnosti med 
skupinami, kot je razvoj tehnologij, ki 
omogočajo daljinsko zaznavanje v manjšem 
obsegu za meddisciplinske uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Eno od področij raziskav, ki je potrebno za civilne brezpilotne sisteme, je razvoj potrebnih 
daljinskih senzorjev za zadevne aplikacije v velikosti, obsegu (in stroških), ki jih je mogoče 
vgraditi v brezpilotne avtomobile, ki so primerni za posebno nalogo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 74
Priloga I, podnaslov „Regije znanja“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 2

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 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) ter 
sodelovanju tretjih držav, kadar je to 
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pomembno za cilje projekta.

Or. en

Obrazložitev

Tretje države lahko pomembno prispevajo k procesu mentorstva in izmenjave najboljših 
praks.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 75
Priloga I, podnaslov „Raziskovalni potencial“, naslov „Cilj“

Spodbujanje uresničevanja polnega 
raziskovalnega potenciala razširjene Unije s 
sproščanjem in razvijanjem raziskovalnega 
potenciala v konvergenčnih in najbolj 
oddaljenih regijah EU ter s krepitvijo 
zmogljivosti njihovih raziskovalcev, da bodo 
uspešno sodelovali v raziskovalnih 
dejavnostih na ravni EU.

Spodbujanje uresničevanja polnega 
raziskovalnega potenciala za odličnost, ki 
obstaja ali nastaja v razširjeni Uniji s 
sproščanjem in razvijanjem raziskovalnega 
potenciala v konvergenčnih in najbolj 
oddaljenih regijah EU ter s krepitvijo 
zmogljivosti njihovih raziskovalcev, da bodo 
uspešno sodelovali v raziskovalnih 
dejavnostih na ravni EU.

Or. es

Obrazložitev

Cilj ni le spodbujati obstoječi potencial, ampak podpirati odlične raziskovalce, ki se 
uveljavljajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 76
Priloga I, podnaslov „Raziskovalni potencial“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Z osredotočenjem na krepitev in širjenje 
sodelovanja takšnih raziskovalnih skupin z 
raziskovalnimi centri iz drugih držav EU se 
bo prispeval pomemben delež k sproščanju 
njihovega potenciala in s tem k njihovemu 
dolgoročnemu trajnostnemu razvoju. Z 
optimalizacijo njihove mednarodne 
izpostavljenosti in priznanja, vodstvenega 
potenciala in kakovosti njihovih 
strokovnjakov se bo povečala prepoznavnost 
teh raziskovalnih skupin ter olajšala njihova 
udeležba v Evropskem raziskovalnem 

Z osredotočenjem na krepitev in širjenje 
sodelovanja takšnih raziskovalnih skupin z 
raziskovalnimi centri iz drugih držav EU se 
bo prispeval pomemben delež k sproščanju 
njihovega potenciala in s tem k njihovemu 
dolgoročnemu trajnostnemu razvoju. Takšni 
raziskovalni centri lahko vključujejo 
akademske in industrijske raziskovalne 
centre in skupine, na primer centre 
odličnosti za posebne discipline, kot so 
brezpilotni sistemi. Z optimalizacijo njihove 
mednarodne izpostavljenosti in priznanja, 
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prostoru. vodstvenega potenciala in kakovosti 
njihovih strokovnjakov se bo povečala 
prepoznavnost teh raziskovalnih skupin ter 
olajšala njihova udeležba v Evropskem 
raziskovalnem prostoru.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so te dejavnosti dovolj široke, da priznavajo številne raziskovalne centre 
in niso omejene na univerzitetne raziskovalne centre. Prav tako je treba upoštevati 
univerzitetne/industrijske centre in raziskovalne skupine, ki medsebojno sodelujejo.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 77
Priloga I, podnaslov „Raziskovalni potencial“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 2

najemanje zunanjih izkušenih raziskovalcev 
s strani izbranih centrov za udeležbo pri 
prenosu znanja in/ali pri usposabljanju 
raziskovalcev, zlasti kot sredstvo za 
spodbujanje vračanja nacionalnih 
raziskovalcev, ki so zapustili državo; 

najemanje zunanjih izkušenih raziskovalcev 
s strani izbranih centrov obstoječe ali 
nastajajoče odličnosti za udeležbo pri 
prenosu znanja in/ali pri usposabljanju 
raziskovalcev, zlasti kot sredstvo za 
spodbujanje vračanja nacionalnih 
raziskovalcev, ki so zapustili državo; 

Or. es

Obrazložitev

Potencial, ki ga je treba spodbujati, ne sme biti omejen na to, kar že obstaja; nasprotno, 
izjemni raziskovalci prav tako potrebujejo podporo, kadar se njihovi talenti začnejo izražati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 78
Priloga I, podnaslov „Raziskovalni potencial“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 3

pridobivanje in razvoj nekatere raziskovalne 
opreme za izbrane centre;

pridobivanje in razvoj nekatere raziskovalne 
opreme in razvoj fizičnega okolja za izbrane
obstoječe ali nastajajoče centre odličnosti 
za pomoč pri podpori raziskovalnih 
programov, ki se izvajajo znotraj strateških 
partnerstev;
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Or. es

Obrazložitev

Potrebe po materialu, ki so del vsakega raziskovalnega ukrepa, se pogosto spregledajo ali 
podcenjujejo, vendar jih je treba izpolniti, če želimo doseči cilje ukrepa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 79
Priloga I, podnaslov „Raziskovalni potencial“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 3

pridobivanje in razvoj nekatere raziskovalne 
opreme za izbrane centre;

pridobivanje in razvoj nekatere raziskovalne 
opreme za izbrane centre;

1. Neposredno pridobivanje ali 
posodabljanje raziskovalne opreme (do 
enega milijona EUR). Posamezne 
raziskovalne ekipe iz konvergenčnih regij 
in evropskih centrov odličnosti (izbranih 
med petim okvirnim programom) lahko 
zaprosijo za financiranje za nakup ali 
posodobitev raziskovalne opreme.
Dodeljevanje finančnih sredstev bi bilo 
odvisno od ocene ekipe prosilke, načrtov za 
uporabo opreme in ustvarjanja evropske 
dodane vrednosti. Prednost bi se namenila 
predlogom, povezanim s strukturnimi 
skladi. Finančna sredstva bi bila dodeljena 
v obliki nepovratnih sredstev.
2. Pridobivanje ali posodabljanje 
raziskovalne opreme v zvezi s projekti iz 
sedmega okvirnega programa (do enega 
milijona EUR). Ekipe iz konvergenčnih 
regij lahko skupaj s prošnjami za 
financiranje raziskovalnega projekta iz 
sedmega okvirnega programa, skupno 
predloženimi s strani konzorcija, 
samostojno zaprosijo za financiranje za 
nakup ali posodobitev raziskovalne opreme.
Prošnjo mora sprejeti koordinator 
konzorcija. Dodeljevanje ločenih finančnih 
sredstev za opremo bi bilo odvisno od 
uporabe finančnih sredstev med potekom 
projekta. Dodatna finančna sredstva bi se 
dodelila v obliki nepovratnih sredstev.
3. Sprejetje načela, v konvergenčnih 
regijah, da bi bila popolna amortizacija 
raziskovalne opreme mogoča med 
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trajanjem nepovratnih sredstev, tj. v treh 
letih, namesto petih, kot je veljalo prej.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 80
Priloga I, podnaslov „Raziskovalni potencial“, naslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 4

organiziranje delavnic in konferenc za lažji 
prenos znanja na nacionalni in mednarodni 
ravni, pri katerem sodelujejo raziskovalci 
izbranih centrov in povabljeni raziskovalci 
iz drugih držav v okviru razvoja 
mednarodnih zmogljivosti in priznanja 
izbranih centrov na področju usposabljanja; 
udeležbo raziskovalnega osebja izbranih 
centrov na mednarodnih konferencah ali 
krajših usposabljanjih za širjenje znanja, 
vzpostavljanje omrežja in njihovo 
izpostavljanje bolj mednarodnem okolju;

organiziranje delavnic in konferenc za lažji 
prenos znanja na nacionalni, regionalni in 
mednarodni ravni, pri katerem sodelujejo 
raziskovalci izbranih centrov in povabljeni 
raziskovalci iz drugih držav v okviru razvoja 
mednarodnih zmogljivosti in priznanja 
izbranih centrov na področju usposabljanja; 
udeležbo raziskovalnega osebja izbranih 
centrov na mednarodnih konferencah ali 
krajših usposabljanjih za širjenje znanja, 
vzpostavljanje omrežja in njihovo 
izpostavljanje bolj mednarodnemu okolju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 81
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Razvoj evropskih družb je v veliki meri 
odvisen od njihove sposobnosti razvoja, 
izkoriščanja ter razširjanja znanja in glede na 
to od neprestane inovativnosti. V tem 
pogledu igra znanstveno raziskovanje glavno 
vlogo in bi moralo še naprej biti ena od 
gonilnih sil pri spodbujanju rasti, blaginje in 
trajnostnega razvoja.

Razvoj evropskih družb je v veliki meri 
odvisen od njihove sposobnosti razvoja, 
izkoriščanja ter razširjanja znanja in glede na 
to od neprestane inovativnosti. Novo znanje 
se razvija v družbi kot celoti, vendar je pri 
njegovem ustvarjanju ključen „trikotnik 
znanja“ raziskave – izobraževanje –
inovacije. V tem pogledu igra znanstveno 
raziskovanje glavno vlogo in bi moralo še 
naprej biti ena od gonilnih sil pri 
spodbujanju rasti, blaginje in trajnostnega 
razvoja.

Or. pl
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Obrazložitev

Poudariti je treba, da se proces ustvarjanja znanja pojavlja v celotni družbi, in čeprav so 
raziskave in raziskovalni organi najpomembnejši element tega procesa, so ključne tudi 
povezave ter vezi med raziskavami, izobraževanjem in inovacijami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 82
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „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. Organizacijam 
civilne družbe se omogoči, da potrebe po 
raziskavah oddajo zunanjim sodelavcem. 
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.

Or. en

Obrazložitev

Organizacijam civilne družbe, kot jih opredeljuje Evropska komisija (glej bazo podatkov 
CONNEX Evropske komisije), je treba omogočiti, da oddajo raziskovalne projekte zunanjim 
sodelavcem in tako pokrijejo svoje znanstvene potrebe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 83
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „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 

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 
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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.

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. Ta dejavnost si 
bo prizadevala tudi za omogočanje popolne 
vključitve žensk v znanstveni svet.

Or. es

Obrazložitev

Ker so ženske še vedno premalo zastopane, si morajo okvirni program in sorodni programi 
med drugim prizadevati za povečanje njihove prisotnosti v znanstvenih in tehnoloških krogih, 
ker je to ključno za EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 84
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 5

Kot prvo se bo obravnavalo tveganje 
znanstvenega razhajanja znotraj naših družb. 
To razhajanje ločuje tiste, ki nimajo dostopa 
do ustreznega znanja, od tistih, ki ga imajo; 
tiste, ki nimajo možnosti vplivanja na 
oblikovanje raziskovalne politike, od tistih, 
ki to možnost imajo. To vodi k negotovemu 
občutku, ki so ga izrazili državljani v zvezi z 
morebitnimi koristmi znanosti in tehnologije 
ter dejanskim izvajanjem javnega nadzora 
nad temi področji. Po eni strani se 
pozdravljajo večja raziskovalna prizadevanja 
za obravnavanje perečih problemov našega 
časa (bolezni, onesnaženost, epidemije, 
brezposelnost itd.) in za boljše 
predvidevanje njihovih možnih učinkov v 
prihodnosti. Po drugi strani se ne da prikriti 
nezaupanja v nekatere uporabe znanosti in 
dvoma v primeru morebitnega navzkrižja 
nekaterih interesov pri postopkih odločanja.

Kot prvo se bo obravnavalo tveganje 
znanstvenega razhajanja znotraj naših družb. 
To razhajanje ločuje tiste, ki nimajo dostopa 
do ustreznega znanja, od tistih, ki ga imajo; 
tiste, ki nimajo možnosti vplivanja na 
oblikovanje raziskovalne politike, od tistih, 
ki to možnost imajo. To vodi k negotovemu 
občutku, ki so ga izrazili državljani v zvezi z 
morebitnimi koristmi znanosti in tehnologije 
ter dejanskim izvajanjem javnega nadzora 
nad temi področji. Po eni strani se 
pozdravljajo večja raziskovalna prizadevanja 
za obravnavanje perečih problemov našega 
časa (bolezni, onesnaženost, epidemije, 
brezposelnost itd.) in za boljše 
predvidevanje njihovih možnih učinkov v 
prihodnosti. Po drugi strani se ne da prikriti 
nezaupanja v nekatere uporabe znanosti in 
dvoma v primeru morebitnega navzkrižja 
nekaterih interesov pri postopkih odločanja. 
Raziskave bodo uspešne le, če bodo 
državljani prepričani, da se njihove skrbi 
upoštevajo ter da se spoštujejo njihove 
etične omejitve. 

Or. en
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Obrazložitev

Predlog Komisije daje vtis, da je najtežje prepričati javnost. Vendar je zelo pomembno, da 
znanstveniki prisluhnejo skrbem družbe in upoštevajo omejitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 85
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 6, zaporedna točka 3

občutna izolacija znanstvenega sveta od 
vsakdanje resničnosti gospodarskega in 
družbenega življenja,

občutna izolacija znanstvenega sveta od 
vsakdanje resničnosti gospodarskega in 
družbenega življenja ter občutno povečana 
podvrženost znanstvenikov 
neupravičenemu vplivu različnih interesnih 
skupin,

Or. en

Obrazložitev

Ena od težav pri dojemanju znanosti med širšo javnostjo je naraščajoč skepticizem do 
nepristranskosti in objektivnosti znanstvenikov v številnih javno objavljenih dokumentih (npr. 
medicinske raziskave in biotehnologija), ki obravnavajo zelo pomembna vprašanja. EU lahko 
ukrepa za uvedbo večje preglednosti glede virov financiranja in pritiskov, ki vplivajo na potek 
znanstvenih raziskav, ter s tem ustvari ugodnejše ozračje za uspevanje znanosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 86
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 6, zaporedni točki 4 a in 

4 b (novo) 

negotovost znotraj znanstvene skupnosti 
glede združevanja vloge znanstvenika z 
vlogo državljana na enaki podlagi kot drugi 
državljani;  
dvomi glede neodvisnosti raziskovalcev od 

gospodarskih in drugih pridobljenih 
interesov. 

Or. da

Obrazložitev

Pomanjkanje odprte razprave o gospodarskih in drugih (pravnih) interesih posameznih 
raziskovalcev in raziskovalnih ustanov je lahko precejšnja ovira, kar zadeva zaupanje splošne 
javnosti v raziskave in njihove rezultate. Ta vprašanja so postala aktualna zaradi razvoja 
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znotraj družbe, s čimer se vedno bolj poudarja uporabo raziskav, hkrati se je povišalo tudi 
zunanje financiranje raziskav, kar vpliva ne le na področje, na katerem se izvajajo raziskave, 
ampak tudi na način izvajanja raziskav.    

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 87
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 6, zaporedna točka 4 c 

(novo)

napačno poslane znanstvene informacije, 
dostopne javnosti.

Or. es

Obrazložitev

Eden od dejavnikov, ki morda širijo prepad med znanostjo in družbo, je narava znanstvenih 
informacij, ki so, čeprav so javno dostopne, napisane s tako zapletenimi izrazi, da ostajajo 
nedostopne. Objavljene informacije morajo biti takšne, da jih javnost lahko razume in
upošteva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 88
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 7, zaporedna točka 4

– premostiti vrzel med tistimi, ki imajo 
znanstveno izobrazbo, in tistimi, ki te 
nimajo, razviti smisel za znanstveno kulturo 
v neposredni okolici vseh državljanov 
(pozivanje mest, regij, ustanov, znanstvenih 
centrov itd.),

– premostiti vrzel med tistimi, ki imajo 
znanstveno izobrazbo, in tistimi, ki te 
nimajo, razviti smisel za znanstveno kulturo 
v neposredni okolici vseh državljanov 
(pozivanje mest, regij, ustanov, znanstvenih 
centrov, muzejev, organizacij civilne družbe
itd.),

Or. es

Obrazložitev

Muzeje in organizacije civilne družbe je treba za zgoraj navedene namene izenačiti z 
znanstvenimi centri.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 89
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 7, alinea 4 a (novo) 
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– spodbujati debate in razprave o družbenih 
vidikih raziskav v raziskovalni skupnosti,

Or. da

Obrazložitev

Večja ovira za vzajemno razumevanje med raziskovalno skupnostjo in preostalo družbo je 
pomanjkanje razprav znotraj raziskovalne skupnosti o družbenih vidikih raziskav, kot so 
etični vidiki ali posledice novih tehnologij. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell
Predlog spremembe 90

Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 7, alinea 4 b (novo)

– raziskati sredstva, ki prispevajo k 
boljšemu vodenju evropskih raziskav in 
inovacijskih sistemov; 

Or. es

Obrazložitev

Tudi vodenje je pomembno pri raziskavah in razvoju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 91
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 7, alinea 6

– zagotoviti podobo znanosti in 
raziskovalcev, ki je sprejemljiva za vse, 
zlasti za mlade,

– zagotoviti podobo znanosti in 
raziskovalcev, ki je zanesljiva in
sprejemljiva za vse, zlasti za mlade,

Or. en

Obrazložitev

Zanesljivost rezultatov znanstvenih raziskav, zlasti mejnih, je predmet vedno večjih dvomom s 
strani skeptične javnosti, ki meni, da so številni znanstveniki preveč dovzetni za podkupovanje 
ali karierizem. EU lahko ukrepa proti paniki in obnovitev zaupanja javnosti v evropsko 
znanost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 92
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 7, alinea 7



PE 374.088v02-00 52/67 AM\619606SL.doc

SL

– pomagati ženskam še naprej napredovati 
v znanstvenih poklicih in bolje uporabiti 
njihov znanstveni talent v korist vseh,

– povečati napredovanje žensk v 
znanstvenih poklicih in bolje uporabiti 
njihov znanstveni talent v korist vseh,

Or. es

Obrazložitev

V tem kontekstu bi bilo bolje govoriti o „povečanju“ kot o „pomoči“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 93
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, odstavek 7, alinea 8 a (novo)

– sodelovati z nepridobitnimi pobudami za 
razvoj zdravil,

Or. en

Obrazložitev

Nepridobitne raziskave morajo imeti prednost pri javnih sredstvih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 94
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 
Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 1, alinea 1

– izboljšanje uporabe in spremljanja 
učinka znanstvenega svetovanja in 
strokovnega mnenja pri oblikovanju 
politike v Evropi ter razvoj praktičnih 
orodij in shem (npr. elektronskih omrežij),

– pomoč pri nadaljnjem in osvežitvenem 
usposabljanju za strokovnjake in uradnike, 
ki upravljajo pomoč in raziskovalne 
programe v državah članicah in regijah, s 
prizadevanjem za oblikovanje enotnih 
metod in razumevanje najboljših praks,

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 95
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 
Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 1, alinea 2

– spodbujanje zaupanja in „samoregulacija“ – spodbujanje demokratične odgovornosti,
zaupanja in „samoregulacije“ v znanstveni 
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v znanstveni skupnosti, skupnosti,

Or. en

Obrazložitev

Ena od težav pri dojemanju znanosti med širšo javnostjo je naraščajoč skepticizem do 
nepristranskosti in objektivnosti znanstvenikov v številnih javno objavljenih dokumentih (npr. 
medicinske raziskave in biotehnologija), ki obravnavajo zelo pomembna vprašanja. EU lahko 
ukrepa za uvedbo večje preglednosti glede virov financiranja in pritiskov, ki vplivajo na potek 
znanstvenih raziskav, ter s tem ustvari ugodnejše ozračje za uspevanje znanosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 96
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 
Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 1, alinea 2

– spodbujanje zaupanja in „samoregulacija“ 
v znanstveni skupnosti,

– spodbujanje zaupanja in „samoregulacije“ 
v znanstveni skupnosti, ponovna opredelitev 
in širjenje osnovnih kriterijev za 
znanstvene zaščitne ukrepe,

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes v imenu Verts/ALE

Predlog spremembe 97
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 
Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 1, alinea 3

– spodbujanje razprave o razširjanju 
informacij, vključno z dostopom do 
znanstvenih rezultatov in s prihodnostjo 
znanstvenih publikacij.

– spodbujanje razprave o razširjanju 
informacij, vključno z dostopom do 
znanstvenih rezultatov in s prihodnostjo 
znanstvenih publikacij, ter ustanovitev 
evropske banke znanja.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko raziskovanje bi bilo učinkovitejše, če bi bili rezultati preteklih raziskav bolj 
dostopni. Evropska banka znanja bi zagotovila knjižnico z odprtim dostopom do rezultatov 
raziskav po preteku obdobja prepovedi od dne zaključka uradnega projekta, razen če ni 
tehtnih razlogov, da se za zadevni projekt tega ne stori.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 98
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 
Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 2, uvodni 

del

Družbene želje in bojazni ter temeljna etična 
načela morajo biti bolje vključeni v celoten 
proces raziskav, da bi se oblikovalo varnejše 
in ustvarjalnejše okolje za raziskovalce in 
družbo v celoti. Tu sta prisotna dva vidika:

Družbene želje in bojazni ter temeljna etična 
načela morajo biti bolje vključeni v celoten 
proces raziskav, da bi se oblikovalo varnejše 
in ustvarjalnejše okolje za raziskovalce in 
družbo v celoti ter postavili mejniki za 
etično neoporečne raziskave z 
upoštevanjem temeljnih pravic. Tu sta 
prisotna dva vidika:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva okrepiti sklicevanje na etične omejitve v znanstvenem in 
družbenem delu programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 99
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 

Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 2, alinea 2 a 
(novo)

– večje poudarjanje razprav o družbenih 
vidikih raziskav znotraj raziskovalnih 
skupnosti,

Or. da

Obrazložitev

Večja ovira za vzajemno razumevanje med raziskovalno skupnostjo in preostalo družbo je 
pomanjkanje razprav znotraj raziskovalne skupnosti o družbenih vidikih raziskav, kot so 
etični vidiki ali posledice novih tehnologij. Temu je mogoče nasprotovati s pristopom, ki je 
namenjen temu, da bi same raziskovalne skupnosti razumele družbene vidike raziskav. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 100
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 

Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 3
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Da bi s pomočjo trdnih politik obravnavali 
odnos med znanostjo in družbo, je treba 
znanje, pridobljeno na področju zgodovine, 
sociologije in filozofije znanosti, povečati, 
konsolidirati in razširiti na evropsko raven. 
V ta namen bi morali strokovnjaki s teh 
področij oblikovati omrežja za strukturiranje 
raziskav in razprav tako, da se razkrije 
dejanski delež znanosti pri oblikovanju 
evropske družbe in identitete, ob 
poudarjanju zlasti:

Da bi s pomočjo trdnih politik obravnavali 
odnos med znanostjo in družbo, je treba 
znanje, pridobljeno v preteklosti, iz 
znanstvene in tehnološke dediščine ter
sociologije in filozofije znanosti, povečati, 
konsolidirati in razširiti na evropsko raven. 
V ta namen bi morali strokovnjaki s teh 
področij oblikovati omrežja za strukturiranje 
raziskav in razprav tako, da se razkrije 
dejanski delež znanosti pri oblikovanju 
evropske družbe in identitete, ob 
poudarjanju zlasti:

– povezav med znanostjo, demokracijo in 
pravom,

– povezav med znanostjo, demokracijo in 
pravom,

– raziskav o etiki na področju znanosti in 
tehnologije,

– raziskav o etiki na področju znanosti in 
tehnologije,

– vzajemnega vpliva znanosti in kulture, – vzajemnega vpliva znanosti in kulture,

– vloge in podobe znanstvenikov. – vloge in podobe moških in žensk v 
znanosti,
– načinov, da postane znanost bolj 
razumljiva za družbo, in za spodbujanje 
javnih razprav.

Or. es

Obrazložitev

Znanstvena in tehnološka dediščina sega prek zgodovine, medija, prek katerega se predaja. 
Nadalje znanje ne sme biti izročeno le znanstveni eliti, ki ga razume in uporablja; poiskati je 
treba načine za približevanje znanosti družbi, tako da postane bolj razumljivo področje 
znanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 101
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 
Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 3, uvodni 

del

Da bi s pomočjo trdnih politik obravnavali 
odnos med znanostjo in družbo, je treba 
znanje, pridobljeno na področju zgodovine, 
sociologije in filozofije znanosti, povečati, 
konsolidirati in razširiti na evropsko raven. 
V ta namen bi morali strokovnjaki s teh 
področij oblikovati omrežja za strukturiranje 
raziskav in razprav tako, da se razkrije 

Da bi s pomočjo trdnih politik obravnavali 
odnos med znanostjo in družbo, je treba 
znanje, pridobljeno v preteklosti, sociologije 
in filozofije znanosti, povečati, konsolidirati 
in razširiti na evropsko raven. V ta namen bi 
morali strokovnjaki s teh področij oblikovati 
omrežja za strukturiranje raziskav in razprav 
tako, da se razkrije in prispeva k razpravi o 
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dejanski delež znanosti pri oblikovanju 
evropske družbe in identitete, ob 
poudarjanju zlasti:

dejanskem deležu znanosti pri oblikovanju 
evropske družbe in identitete, ob 
poudarjanju zlasti:

Or. da

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja, da je dialog z družbo na splošno tudi priložnost za notranje 
razprave ter za upoštevanje novih vidikov v družbi na splošno in v znanstveni skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 102
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 

Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 4, alinea 3 a 
(novo)

– razpravah, kako lahko univerze 
združujejo nekomercialne raziskave z 
izpolnjevanjem svojih tradicionalnih vlog 
kot neodvisnih proizvajalcev znanja za 
uporabo v družbi kot celoti.

Or. da

Obrazložitev

Bistveno je ohraniti zaupanje v vlogo univerz kot neodvisnih proizvajalcev znanja za uporabo 
v družbi kot celoti. V skladu s tem se povečujejo dileme, s katerimi se srečujejo univerze, ko se 
povečuje komercializacija. Univerze v Evropi so vse bolj prisiljene obravnavati in 
dokumentirati te dileme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 103
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 

Komunikacija med znanostjo in družbo“, alinea 1

– zagotovitvi zanesljivih in pravočasnih 
informacij znanstvenemu tisku, vključno s 
spodbujanjem vzpostavitve evropskega 
informacijskega centra za znanstveni tisk,

– zagotovitvi zanesljivih in pravočasnih 
znanstvenih informacij tisku in drugim 
medijem,

Or. es
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Obrazložitev

Vzpostavitev evropskega informacijskega centra za znanstveni tisk ni dobra zamisel. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 104
Priloga I, podnaslov „Znanost v družbi“, naslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov: 

Komunikacija med znanostjo in družbo“, alinei 6 a in 6 b (novo)

– izboljšanem sporočanju rezultatov 
raziskav in z raziskavami povezanih težav s 
strani znanstvene skupnosti političnim 
nosilcem odločanja in javnosti, da se 
omogoči strokoven prispevek k razpravam o 
znanstveni politiki,
– spodbujanju raziskovalcev, ki 
komunicirajo z družbo na splošno, k 
odprtosti, kar zadeva osnovne domneve in 
vrednosti, negotovosti in možne 
gospodarske interese njihovih raziskav.

Or. da

Obrazložitev

1: Skupaj z rastjo družbe znanja in povečano vlogo raziskav v družbenem razvoju je še bolj 
pomembno, da raziskovalci bolje poročajo rezultate svojega dela zunanjemu svetu. To je 
pogoj, če želi Evropa izkoristiti svoj potencial v gospodarstvu znanja. 

2: Predvsem v medicinski znanosti so bili v preteklih letih ustanovljeni sistemi za izjavo o 
interesih, razen tega obstaja vedno večja potreba, da se ta razširi na druga področja; to 
pomeni tudi potrebo po vzpostavitvi in razvoju načel.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 105
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Cilj“, odstavek 1

Evropska skupnost potrebuje močno in 
skladno mednarodno znanstveno in 
tehnološko politiko, če želi postati 
konkurenčna in zavzeti vodilno vlogo na 
svetovni ravni.

Evropska skupnost potrebuje močno in 
skladno mednarodno znanstveno in 
tehnološko politiko, če želi postati 
konkurenčna in zavzeti vodilno vlogo na 
svetovni ravni. Pripravila se bo splošna 
strategija za mednarodno sodelovanje, ki bo 
vključevala vse mednarodne ukrepe, ki se 
izvajajo na podlagi različnih posebnih 
programov znotraj okvirnega programa.



PE 374.088v02-00 58/67 AM\619606SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Mednarodno sodelovanje je zanimivo tudi za mejne raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 106
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Cilj“, odstavek 2, 

alinea 1

– podpirati evropsko konkurenčnost s 
strateškimi partnerstvi s tretjimi državami 
na izbranih področjih znanosti in z 
najemanjem najboljših znanstvenikov iz 
tretjih držav, ki bodo delali v Evropi in z 
njo,

– podpirati evropsko konkurenčnost s 
krepitvijo proizvajanja znanja v Evropi 
prek povezovanja univerz, raziskovalnih 
ustanov in evropskih podjetij z znanjem in 
človeškimi viri iz tujine ter s prispevanjem k 
odpiranju trgov v razvoju in novih trgov za 
evropsko industrijo;

Or. en

Obrazložitev

Cilji se ne smejo zamenjati s sredstvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 107
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Cilj“, odstavek 2, 

alinea 2

– na podlagi vzajemnega interesa in koristi 
obravnavati posebne probleme, s katerimi se 
srečujejo tretje države ali ki so svetovnih 
značilnosti.

– na podlagi vzajemnega interesa in koristi 
obravnavati posebne probleme, s katerimi se 
srečujejo tretje države ali ki so svetovnih 
značilnosti, pri čemer se poudarjajo zlasti 
zadeve v zvezi z razvojno usmerjenimi 
raziskavami.

Or. es

Obrazložitev

Raziskave, ki povečujejo razvoj v tretjih državah imajo multiplikacijski učinek.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes in Caroline Lucas v imenu skupine 
Verts/ALE

Predlog spremembe 108
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Pristop“, odstavek 1

Za opredelitev in vzpostavitev prednostnih 
področij raziskav vzajemnega interesa in 
vzajemne koristi z določenimi tretjimi 
državami (države, ki so partnerice v 
mednarodnem sodelovanju) v zvezi z ukrepi 
posebnega mednarodnega sodelovanja v 
okviru posebnega programa „Sodelovanje“ 
se bo krepilo potekajoče politične dialoge in 
partnerska omrežja z različnimi regijami v 
teh tretjih državah, da bi pripomogli k 
izvedbi teh ukrepov. Skladnost nacionalnih 
dejavnosti v zvezi z mednarodnim 
znanstvenim sodelovanjem se bo krepila s 
spodbujanjem usklajevanja nacionalnih 
programov (države članice, države 
kandidatke in pridružene države) z 
večstranskim usklajevanjem nacionalnih 
politik in dejavnosti na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja. Sodelovanje s tretjimi 
državami v okvirnem programu bo 
usmerjeno zlasti na naslednje skupine držav:

Za opredelitev in vzpostavitev prednostnih 
področij raziskav vzajemnega interesa in 
vzajemne koristi z določenimi tretjimi 
državami (države, ki so partnerice v 
mednarodnem sodelovanju) v zvezi z ukrepi 
posebnega mednarodnega sodelovanja v 
okviru posebnega programa „Sodelovanje“ 
se bo krepilo potekajoče politične dialoge in 
partnerska omrežja z različnimi regijami v 
teh tretjih državah, da bi pripomogli k 
izvedbi teh ukrepov. Skladnost nacionalnih 
dejavnosti v zvezi z mednarodnim 
znanstvenim sodelovanjem se bo krepila s 
spodbujanjem usklajevanja nacionalnih 
programov (države članice, države 
kandidatke in pridružene države) z 
večstranskim usklajevanjem nacionalnih 
politik in dejavnosti na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja. Sodelovanje s tretjimi 
državami v okvirnem programu bo 
usmerjeno zlasti na naslednje skupine držav,
če te države ne kršijo evropske zakonodaje 
ali konvencij ZN o človekovih pravicah:

Or. en

Obrazložitev

Neprimerno bi bilo, da bi se sredstva EU za raziskave uporabljala za tehnično in znanstveno 
podporo državam, ki kršijo človekove pravice. Znanstveniki in raziskovalci v 
več državah članicah so od EU večkrat zahtevali, da uvede takšno obveznost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 109
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Pristop“, odstavek 1

Za opredelitev in vzpostavitev prednostnih 
področij raziskav vzajemnega interesa in 
vzajemne koristi z določenimi tretjimi 
državami (države, ki so partnerice v 
mednarodnem sodelovanju) v zvezi z ukrepi 
posebnega mednarodnega sodelovanja v 
okviru posebnega programa „Sodelovanje“ 

Za opredelitev in vzpostavitev prednostnih 
področij raziskav vzajemnega interesa in 
vzajemne koristi z določenimi tretjimi 
državami (države, ki so partnerice v 
mednarodnem sodelovanju) v zvezi z ukrepi
posebnega mednarodnega sodelovanja v 
okviru posebnega programa „Sodelovanje“ 
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se bo krepilo potekajoče politične dialoge in 
partnerska omrežja z različnimi regijami v 
teh tretjih državah, da bi pripomogli k 
izvedbi teh ukrepov. Skladnost nacionalnih 
dejavnosti v zvezi z mednarodnim 
znanstvenim sodelovanjem se bo krepila s 
spodbujanjem usklajevanja nacionalnih 
programov (države članice, države 
kandidatke in pridružene države) z 
večstranskim usklajevanjem nacionalnih 
politik in dejavnosti na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja. Sodelovanje s tretjimi 
državami v okvirnem programu bo 
usmerjeno zlasti na naslednje skupine držav:

se bo krepilo potekajoče politične dialoge in 
partnerska omrežja z različnimi regijami v 
teh tretjih državah, da bi pripomogli k 
izvedbi teh ukrepov, razen tega se bo določil 
obseg za usklajevanje z mednarodnimi 
dejavnostmi držav članic, da se doseže 
sinergija. Skladnost nacionalnih dejavnosti 
v zvezi z mednarodnim znanstvenim 
sodelovanjem se bo krepila s spodbujanjem 
usklajevanja nacionalnih programov (države 
članice, države kandidatke in pridružene 
države) z večstranskim usklajevanjem 
nacionalnih politik in dejavnosti na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja. 
Sodelovanje s tretjimi državami v okvirnem 
programu bo usmerjeno zlasti na naslednje 
skupine držav:

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 110
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Pristop“, odstavek 1, 

alinei 3 in 4

– države v razvoju, – Latinska Amerika,
– nastajajoča gospodarstva. – države v razvoju in nastajajoča 

gospodarstva.

Or. es

Obrazložitev

Evropa, zlasti nekatere države članice, ima zgodovinske interese v Latinski Ameriki, ki jo je 
treba izrecno navesti kot upravičeno regijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 111
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Tematsko usmerjeni ukrepi mednarodnega 
sodelovanja na področju raziskav se izvajajo 
v okviru posebnega programa 
„Sodelovanje“. Mednarodni ukrepi na 
področju človeškega potenciala se izvajajo v 
okviru posebnega programa „Človeški viri“. 

Tematsko usmerjeni ukrepi mednarodnega 
sodelovanja na področju raziskav se izvajajo 
v okviru posebnega programa 
„Sodelovanje“. Mednarodni ukrepi na 
področju človeškega potenciala se izvajajo v 
okviru posebnega programa „Človeški viri“. 
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Horizontalne dejavnosti za podporo
mednarodnem sodelovanju so opisane v 
tem programu. Zagotovljena bo splošna 
uskladitev ukrepov mednarodnega 
sodelovanja v raznih programih.

Horizontalne aktivnosti in ukrepi za 
podporo, ki se osredotočajo na posebno 
tematsko področje ali interdisciplinarno 
področje iz posebnega programa 
„Sodelovanje“, se bodo izvajali, v 
omejenem številu primerov se lahko tudi 
podpirajo, prek posebnih ukrepov za 
sodelovanje, ki so skupnega interesa. 
Splošna uskladitev ukrepov mednarodnega 
sodelovanja v raznih programih bo 
okrepljena, da se prispeva k skladnemu 
pristopu in proizvedejo učinki, ki ustvarjajo 
sinergijo z drugimi ukrepi Skupnosti (npr. 
evropsko sosedsko politiko, projekti 
razvojne pomoči itd.).
Posebne dejavnosti zagotavljajo 
financiranje ukrepov, ki izhajajo iz 
dvoregionalnih in dvostranskih dialogov na 
področjih raziskav skupnega interesa in 
koristi. Vsaj 5 % sredstev, ki so na voljo v 
sedmem okvirnem programu, se bo dodelilo 
ukrepom za mednarodno sodelovanje, 2 % 
pa se bosta obračunala za dejavnosti, ki so 
vključene v ta posebni program. Dodeljena 
proračunska sredstva, ki se ne bodo 
porabila v posebnih programih 
„Sodelovanje“ in „Človeški viri“, se bodo 
uporabila za krepitev dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru posebnega programa 
„Zmogljivosti“.
Komisija bo usklajevala dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja iz okvirnega 
programa kot celoto, vključno s politiko 
dialoga s pridruženimi državami in 
regijami ter mednarodnimi forumi.
Pri načrtovanju prvih faz okvirnega
programa bo treba določiti dejavnosti 
raziskav in razvoja, ki sestavljajo 
mednarodno sodelovanje, in njihov 
regionalni okvir.

Or. es

Obrazložitev

Procese sinergije in interdisciplinarna prekrivanja med programi je treba zelo natančno 
izraziti. Vloga Komisije mora biti usklajevanje vseh dejavnosti, ki jih podpirajo sedmi okvirni 
program in posebni programi.

Razen tega je treba oblikovati določbe za posebne ukrepe, prilagojene posebnim potrebam 
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danih geografskih območij in ciljem politike sodelovanja EU.

Za dejavnosti mednarodnega sodelovanja iz sedmega okvirnega programa je treba določiti 
minimalni proračunski cilj. Ob upoštevanju, da je bilo v šestem okvirnem programu za ta 
namen namenjenih približno 3,5 % sredstev, se predlaga številka 5 %, vključno z 2 % za 
ukrepe posebnega geografskega dometa in horizontalno podporo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 112
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Tematsko usmerjeni ukrepi mednarodnega 
sodelovanja na področju raziskav se izvajajo 
v okviru posebnega programa 
„Sodelovanje“. Mednarodni ukrepi na 
področju človeškega potenciala se izvajajo v 
okviru posebnega programa „Človeški 
viri“. Horizontalne dejavnosti za podporo 
mednarodnem sodelovanju so opisane v 
tem programu. Zagotovljena bo splošna 
uskladitev ukrepov mednarodnega 
sodelovanja v raznih programih.

Tematsko usmerjeni mednarodni ukrepi 
sodelovanja se izvajajo v okviru programa 
„Sodelovanje“. Mednarodni ukrepi na 
področju človeškega potenciala in mejnih 
raziskav se izvajajo v okviru programov 
„Človeški viri“ in „Zamisli“. Dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja, vključno z 
ukrepi za podporo izvajanju evropske 
strategije za mednarodno sodelovanje na 
področju znanosti, so opisane v tem 
programu. Zagotovljena bo splošna 
uskladitev ukrepov mednarodnega 
sodelovanja v raznih programih.

Or. en

Obrazložitev

Mejne raziskave morajo biti odprte za mednarodno sodelovanje in, kot je omenjeno v 
predlogu spremembe 1, morajo biti pod ta naslov vključene dejavnosti skupnega interesa, ki 
jih ni mogoče obravnavati kot „horizontalne“ ter se ne financirajo prek drugih posebnih 
programov. Razen tega bi bilo nesmiselno opredeliti splošno strategijo, ne da bi zagotovili 
finančna sredstva za njeno izvajanje. Ta sredstva je treba uvrstiti pod naslov „Dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja“ in bi se uporabljala za preprečitev drobitve med tematskimi 
prednostnimi nalogami in posebnimi programi ter za razvoj sinergije z drugimi politikami, 
kot je politika razvojne pomoči. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 113
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Tematsko usmerjeni ukrepi mednarodnega 
sodelovanja na področju raziskav se izvajajo 
v okviru posebnega programa 
„Sodelovanje“. Mednarodni ukrepi na 

Tematsko usmerjeni ukrepi mednarodnega 
sodelovanja na področju raziskav se izvajajo 
v okviru posebnega programa 
„Sodelovanje“. Mednarodni ukrepi na 
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področju človeškega potenciala se izvajajo v 
okviru posebnega programa „Človeški viri“. 
Horizontalne dejavnosti za podporo
mednarodnem sodelovanju so opisane v tem 
programu. Zagotovljena bo splošna 
uskladitev ukrepov mednarodnega 
sodelovanja v raznih programih.

področju človeškega potenciala se izvajajo v 
okviru posebnega programa „Človeški viri“. 
Horizontalne dejavnosti za podporo 
mednarodnem sodelovanju in posebne 
dejavnosti sodelovanja so opisane v tem 
programu. Zagotovljena bo splošna 
uskladitev ukrepov mednarodnega 
sodelovanja v raznih programih.

Or. fr

Obrazložitev

Ta del programa ne sme biti omejen za horizontalne dejavnosti usklajevanja, ampak mora 
zagotavljati tudi financiranje projektov, ki niso nujno povezani s prednostnimi temami 
posebnega programa „Sodelovanje“.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 114
Priloga I, podnaslov „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, naslov „Dejavnosti“, 

zaporedna točka 1, odstavek 1

Sodelovanje EU na področju znanosti in 
tehnologije za določitev prednostnih nalog 
bo temeljilo na izčrpnem političnem dialogu 
s partnerskimi državami in regijami ob 
priznavanju njihovih socialno-kulturnih 
pogojev in raziskovalnih zmogljivosti. Ta 
dialog za sodelovanje na področju znanosti 
in tehnologije poteka na več ravneh, kot so 
mednarodni forumi (različne konvencije 
ZN), institucionalizirani biregionalni dialogi 
vključno z dialogi med: Azijo in Evropo 
(ASEM – Asia-Europe Meeting); Latinsko 
Ameriko, Karibi in EU (ALCUE); 
partnerstvi s sredozemskimi državami in 
državami zahodnega Balkana; državami EU-
AKP (afriške, karibske in pacifiške države) 
ter vzhodno Evropo, Kavkazom in Srednjo 
Azijo kot tudi z dvostranskimi in 
večstranskimi sporazumi ter preko 
neformalnih medregionalnih srečanj 
znanstvenikov in drugih družbenih 
partnerjev. 

Sodelovanje EU na področju znanosti in 
tehnologije za določitev prednostnih nalog 
bo temeljilo na izčrpnem političnem dialogu 
s partnerskimi državami in regijami ob 
priznavanju njihovih socialno-kulturnih 
pogojev in raziskovalnih zmogljivosti, 
morda z nadgrajevanje izkušenj „INCO-
NET“. Ta dialog za sodelovanje na področju 
znanosti in tehnologije poteka na več 
ravneh, kot so mednarodni forumi (različne 
konvencije ZN), institucionalizirani 
biregionalni dialogi vključno z dialogi med: 
Azijo in Evropo (ASEM – Asia-Europe 
Meeting); Latinsko Ameriko, Karibi in EU 
(ALCUE); partnerstvi s sredozemskimi 
državami in državami zahodnega Balkana; 
državami EU-AKP (afriške, karibske in 
pacifiške države) ter vzhodno Evropo, 
Kavkazom in Srednjo Azijo kot tudi z 
dvostranskimi in večstranskimi sporazumi 
ter preko neformalnih medregionalnih 
srečanj znanstvenikov in drugih družbenih 
partnerjev. 

Or. es



PE 374.088v02-00 64/67 AM\619606SL.doc

SL

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi se uporabljal za prikaz, da je treba sodelovanje s pridruženimi 
državami, ne glede na to, ali temelji na sosedskih odnosih, usmerjenih k razvoju, ali drugih 
oblikah, oblikovati na podlagi prejšnjega šestega okvirnega programa in izvajati prek 
ukrepov, podobnih ukrepom INCO (ki jih priznava mednarodna skupnost).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 115
Priloga III, odstavek 1

V skladu s Prilogo II bo Skupnost zagotovila 
podporo (usklajevalni in podporni ukrep) 
Evropski investicijski banki (EIB). Ta 
podpora bo prispevala k skupnostnemu cilju 
spodbujanja zasebnih naložb v raziskave s 
povečanjem zmogljivosti banke, da zmanjša 
tveganje, in banki tako omogočila (i) višja 
posojila EIB za določeno stopnjo tveganja in 
(ii) financiranje bolj tveganih evropskih 
ukrepov RTR kot bi bilo mogoče brez 
podpore Skupnosti.

V skladu s Prilogo II bo Skupnost zagotovila 
podporo (usklajevalni in podporni ukrep) 
Evropski investicijski banki (EIB), ki bo 
partner pri skupnem tveganju. Ta podpora 
bo prispevala k skupnostnemu cilju 
spodbujanja zasebnih naložb v raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitve s 
povečanjem zmogljivosti banke, da zmanjša 
tveganje, in banki tako omogočila (i) višja 
posojila in jamstev EIB za določeno stopnjo 
tveganja in (ii) financiranje bolj tveganih 
evropskih ukrepov RTR kot bi bilo mogoče 
brez podpore Skupnosti.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki je potreben za pojasnitev vloge EIB.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 116
Priloga III, odstavek 2

EIB bo posojala denarna sredstva, zbrana na 
mednarodnih finančnih trgih, v skladu s 
svojimi splošnimi pravili, predpisi in 
postopki. To podporo, skupaj z lastnimi 
sredstvi, bo nato uporabila za rezervacije in 
dodelitev kapitala v okviru banke za kritje 
dela tveganj, ki banki nastanejo v zvezi s 
temi posojili za večje upravičene evropske 
ukrepe RTR.

EIB bo posojala denarna sredstva, zbrana na 
mednarodnih finančnih trgih, v skladu s 
svojimi splošnimi pravili, predpisi in 
postopki. To podporo, skupaj z lastnimi 
sredstvi, bo nato uporabila za rezervacije in 
dodelitev kapitala v okviru banke za kritje 
dela tveganj, ki banki nastanejo v zvezi s 
temi posojili za upravičene evropske ukrepe 
RTR.

Or. es
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Obrazložitev

Nobenega razloga ni za omejitev dostopa do EIB na kakršen koli način; posojila ne smejo 
biti omejena na „večje“ ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 117
Priloga III, odstavek 5, zaporedna točka 2

– Upravičenost večjih evropskih ukrepov 
RTR. Razvoj raziskovalnih infrastruktur, ki 
ga financira Skupnost v okviru tega 
posebnega programa, je avtomatično 
upravičen. Druge raziskovalne infrastrukture 
se prav tako lahko upoštevajo. Sporazum o 
dodelitvi sredstev bo v skladu z določbami 
uredbe, sprejete v skladu s členom 167 
Pogodbe, opredelil tudi postopke ter 
Skupnosti pod določenimi pogoji zagotovil 
možnost zavrnitve uporabe podpore za 
financiranje posojila, ki ga predlaga EIB.

– Upravičenost evropskih ukrepov RTR. 
Razvoj raziskovalnih infrastruktur, ki ga 
financira Skupnost v okviru tega posebnega 
programa, je avtomatično upravičen. Druge 
raziskovalne infrastrukture se prav tako 
lahko upoštevajo. Prosilci lahko ne glede na 
svojo velikost (vključno z MSP) koristijo ta 
instrument za financiranje svojih 
dejavnosti. Sporazum o dodelitvi sredstev bo 
v skladu z določbami uredbe, sprejete v 
skladu s členom 167 Pogodbe, opredelil tudi 
postopke ter Skupnosti pod določenimi 
pogoji zagotovil možnost zavrnitve uporabe 
podpore za financiranje posojila, ki ga 
predlaga EIB.

Or. es

Obrazložitev

Če se določi, da je upravičenost do posojil EIB odvisna od velikosti, bi to MSP očitno 
postavilo v prikrajšan položaj in nasprotovalo duhu posebnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 118
Priloga IV, naslov in odstavek 1

Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih 
programov

Skupno izvajanje neskupnostnih 
raziskovalnih programov

Ena pobuda za skupno izvajanje nacionalnih 
raziskovalnih programov je določena v 
nadaljevanju in bo predmet ločene odločitve 
na podlagi člena 169 Pogodbe. Nadaljnje 
pobude se lahko določijo in predlagajo med 
izvajanjem sedmega okvirnega programa. 

Ena pobuda, ki se uporablja kot vodič za 
skupno izvajanje nacionalnih raziskovalnih 
programov, je določena v nadaljevanju in je 
lahko predmet ločene odločitve na podlagi 
člena 169 Pogodbe. Nadaljnje pobude se 
lahko določijo in predlagajo med izvajanjem 
sedmega okvirnega programa.
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Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe za pojasnilo, ker se programi ne le usklajujejo, ampak „izvajajo“ 
skupno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 119
Priloga IV, odstavek 2

V primeru takšne odločitve bo vzpostavljena
izvršilna struktura skupaj z organizacijsko 
strukturo in ustreznimi organi upravljanja, 
potrebnimi za izvajanje ukrepa. Skupnost bo
v skladu s Prilogo II zagotovila finančno 
podporo pobudi in bo z najprimernejšimi 
sredstvi za ukrep aktivno sodelovala pri 
izvajanju.

V primeru takšne odločitve se lahko 
vzpostavi izvršilna struktura skupaj z 
organizacijsko strukturo in ustreznimi organi 
upravljanja, potrebnimi za izvajanje ukrepa. 
Skupnost lahko v skladu s Prilogo II 
zagotovi finančno podporo pobudi in lahko z 
najprimernejšimi sredstvi za ukrep aktivno 
sodeluje pri izvajanju.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe je samoumeven.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 120
Priloga IV, zaporedna točka 1, podnaslov in odstavek 1

Pobuda na področju MSP, ki se ukvarjajo z 
raziskavami, v skladu s členom 169 

Pobuda na področju MSP, ki opravljajo 
tehnološki razvoj, v skladu s členom 169 

Cilj bo vzpostaviti in izvajati skupni 
program raziskav in razvoja v korist MSP, ki 
se ukvarjajo z raziskavami, da bi se 
povečala njihova raziskovalna in inovacijska 
zmogljivost. Ta pobuda bo ob oblikovanju 
programa EUREKA spodbujala in podpirala 
nadnacionalne projekte na področju raziskav 
in razvoja, ki jih vodijo takšna MSP. Na ta 
način pobuda dopolnjuje druge ukrepe, 
namenjene MSP, ki se izvajajo v okviru 
sedmega okvirnega programa.

Cilj bo vzpostaviti in izvajati skupni 
program raziskav in razvoja v korist MSP, ki 
opravljajo tehnološki razvoj, da bi se 
povečala njihova raziskovalna in inovacijska 
zmogljivost. Ta pobuda bo ob oblikovanju 
programa EUREKA spodbujala projekte, 
usmerjene k inovativnim trgom, in 
podpirala nadnacionalne projekte na 
področju raziskav in razvoja, ki jih vodijo 
takšna MSP. Na ta način pobuda dopolnjuje 
druge ukrepe, namenjene MSP, ki se 
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izvajajo v okviru sedmega okvirnega 
programa.

Or. es

Obrazložitev

Tehnološki razvoj in inovacije uvaja ob raziskave.


