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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih v okviru dejavnosti „varnih 
družb“ v posebnem cilju „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ lahko 
Komisija zagotovi institucijam in organom 
Unije ali nacionalnim organom držav 
članic vse uporabne podatke, ki so ji na 
voljo o rezultatih udeleženca, ki je prejel 
finančna sredstva Unije.

Pri ukrepih v okviru posebnega cilja 
„varnih družb“ – „Varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov“ 
lahko Komisija zagotovi institucijam in 
organom Unije ali nacionalnim organom 
držav članic vse uporabne podatke, ki so ji 
na voljo o rezultatih udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezni delovni program lahko omeji 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 ali 
delih programa za pravne subjekte s 
sedežem v tretjih državah, če meni, da 
pogoji za sodelovanje pravnih subjektov iz 
držav članic v programih s področja 
raziskav in inovacij v tretji državi vplivajo 
na interese Unije.

2. Ustrezni delovni program lahko omeji 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 ali 
delih programa za pravne subjekte, ki bi 
lahko z delom, ki ga opravljajo, s cilji, ki 
jim sledijo, ali s kraji, v katerih delujejo, 
ovirali Unijo pri izpolnjevanju njenih
pravnih obveznosti v okviru 
mednarodnega prava.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Iz Obzorja 2020 so izključeni pravni 
subjekti (vključno z vsemi povezanimi 
subjekti), katerih sodelovanje bi glede na 
cilje, ki jim sledijo, njihov sedež ter
naravo ali lokacijo njihovih dejavnosti 
privedlo do tega, da bi Evropska unija 
stanja, ki so nastala zaradi resne kršitve 
mednarodnega prava (vključno z 
mednarodnim humanitarnim pravom), 
prepoznala kot zakonita ali zagotovila 
pomoč ali podporo za njihovo ohranjanje, 
pri čemer je bila takšna kršitev potrjena z 
resolucijo Varnostnega sveta Združenih 
narodov ali sodbo ali svetovalnim 
mnenjem Meddržavnega sodišča.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupni razpisi za zbiranje predlogov s 
tretjimi državami ali njihovimi 
znanstvenimi in tehnološkimi 
organizacijami ter agencijami ali z 
mednarodnimi organizacijami se lahko 
objavijo za skupno financirane ukrepe.
Predlogi se ocenijo in izberejo na podlagi 
skupnih postopkov za ocenjevanje in izbor, 
o katerih se je treba dogovoriti. Takšni 
postopki za ocenjevanje in izbor morajo 
zagotavljati upoštevanje načel iz 
naslova VI Uredbe XX/2012 [finančna 
uredba] in vključevati uravnoteženo 
skupino neodvisnih strokovnjakov, ki jih 
imenuje vsaka stran.

1. Skupni razpisi za zbiranje predlogov s 
tretjimi državami ali njihovimi 
znanstvenimi in tehnološkimi 
organizacijami ter agencijami ali z 
mednarodnimi organizacijami se lahko 
objavijo za skupno financirane ukrepe na 
področjih z jasno evropsko dodano 
vrednostjo. Predlogi se ocenijo in izberejo 
na podlagi skupnih postopkov za 
ocenjevanje in izbor, o katerih se je treba 
dogovoriti. Takšni postopki za ocenjevanje 
in izbor morajo zagotavljati upoštevanje 
načel iz naslova VI Uredbe XX/2012 
[finančna uredba] in vključevati 
uravnoteženo skupino neodvisnih 
strokovnjakov, ki jih imenuje vsaka stran.

Predlog spremembe 5
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izbira podizvajalcev za izvajanje 
nekaterih elementov ukrepa je omejena na 
primere, navedene v sporazumu o donaciji.

4. Izbira podizvajalcev za izvajanje 
nekaterih elementov ukrepa je omejena na 
primere, navedene v sporazumu o donaciji.
Upravičenci pri pravilih glede 
podizvajanja ne smejo razlikovati med 
državami članicami.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Davek na dodano vrednost (DDV) 
pomeni upravičeni strošek, kadar se v 
skladu z nacionalno zakonodajo o DDV 
upravičencu ne povrne.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23a
Neposredni stroški

Neposredni stroški se določijo v skladu z 
običajnimi računovodskimi praksami 
udeleženca.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, organizacije za standardizacijo 
ali podjetja, da se vzpostavi podatkovna 
zbirka kandidatov.

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, univerze, organizacije za 
standardizacijo, organizacije civilne 
družbe ali podjetja, da se vzpostavi 
podatkovna zbirka kandidatov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje strokovnega znanja, pa 
tudi enakopravnosti spolov in 
geografskega ravnotežja se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.
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