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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 sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Mednarodno sodelovanje je bistveno 
za doseganje navedenih ciljev vseh delov 
posebnega programa in v okviru vsakega 
dela bi bilo treba izvajati projekte 
mednarodnega sodelovanja o 
horizontalnih ali prednostnih vprašanjih, 
namenjene državam ali skupinam držav.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v času sprememb brez primere ter 
rastoče svetovne soodvisnosti spodbujati 
vključujoče, inovativne in varne evropske
družbe.

(f) v času sprememb brez primere ter 
rastoče svetovne soodvisnosti spodbujati 
vključujoče in inovativne družbe;

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) v času sprememb brez primere in 
vedno večje svetovne soodvisnosti in 
groženj spodbujati varne evropske družbe 
ter obenem krepiti evropsko kulturo 
svobode in pravičnosti.
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov.

Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ob zagotavljanju 
geografskega ravnovesja in ravnovesja 
glede spola, ki delujejo v svojem imenu in 
neodvisno od tujih interesov.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo.

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo, zanje pa 
veljata geografsko ravnovesje in 
ravnovesje glede spola.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga 1– oddelek 1 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisni raziskovalci vseh starosti iz vseh 
držav sveta, vključno z raziskovalci, ki se 
želijo uveljaviti kot neodvisni vrhunski 
raziskovalci, prejmejo podporo, da lahko 

Neodvisni raziskovalci vseh starosti iz vseh 
držav sveta, vključno z raziskovalci, ki se 
želijo uveljaviti kot neodvisni vrhunski 
raziskovalci, in raziskovalci na stopnji 
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raziskujejo v Evropi. utrjevanja lastne raziskovalne poklicne 
poti, prejmejo podporo, da lahko 
raziskujejo v Evropi.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga 1– oddelek 1 – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri tem se bodo sofinancirali novi ali 
obstoječi regionalni, nacionalni, zasebni in 
mednarodni programi, ki omogočajo 
mednarodno, medsektorsko in 
meddisciplinarno usposabljanje 
raziskovalcev, ter čezmejna in 
medsektorska mobilnost raziskovalcev in 
inovacijskega osebja na vseh stopnjah 
poklicne poti.

Pri tem se bodo sofinancirali novi ali 
obstoječi regionalni, nacionalni, zasebni in 
mednarodni programi, ki omogočajo 
mednarodno, medsektorsko in 
meddisciplinarno usposabljanje 
raziskovalcev, ter čezmejna in 
medsektorska mobilnost raziskovalcev in 
inovacijskega osebja katere koli 
nacionalnosti na vseh stopnjah poklicne 
poti.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga 1– oddelek 1 – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za učinkovito reševanje izzivov je bistveno
spremljanje napredka. V okviru programa 
se bodo podpirali razvoj kazalnikov in 
analiza podatkov o mobilnosti, spretnostih 
in poklicnih poteh raziskovalcev, da se 
ugotovijo vrzeli pri ukrepih Marie Curie ter 
izboljša učinek teh ukrepov. Pri izvajanju 
teh dejavnosti bo poudarek na sinergijah in 
tesnem usklajevanju s podpornimi ukrepi, 
ki se za raziskovalce, njihove delodajalce 
in financerje izvajajo v okviru cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“. 
Financirali se bodo posebni ukrepi, ki 
podpirajo pobude, s katerimi se ozavešča 
pomembnost poklicne poti raziskovalca ter 
razširjajo rezultati raziskav in inovacij, ki 

Za učinkovito reševanje izzivov sta 
bistvena nadaljnji razvoj omrežja 
EURAXESS in spremljanje napredka. V 
okviru programa se bodo podpirali razvoj 
kazalnikov in analiza podatkov o 
mobilnosti, spretnostih in poklicnih poteh 
raziskovalcev, da se ugotovijo vrzeli pri 
ukrepih Marie Curie ter izboljša učinek teh 
ukrepov. Pri izvajanju teh dejavnosti bo 
poudarek na sinergijah in tesnem 
usklajevanju s podpornimi ukrepi, ki se za 
raziskovalce, njihove delodajalce in 
financerje izvajajo v okviru cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“. 
Financirali se bodo posebni ukrepi, ki 
podpirajo pobude, s katerimi se ozavešča 
pomembnost poklicne poti raziskovalca ter 



PE492.562v02-00 6/20 AD\912764SL.doc

SL

so rezultat ukrepov Marie Curie. razširjajo rezultati raziskav in inovacij, ki 
so rezultat ukrepov Marie Curie.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga 1– oddelek 3 – točka 4 – točka 4.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za podporo analize politik in 
razvoja, vključno v zvezi z 
družbenoekonomskimi vidiki prometa, so 
potrebne za pospeševanje inovacij in 
reševanje težav, ki nastajajo zaradi 
prometa. Dejavnosti se bodo osredotočile 
na razvoj in izvajanje evropskih politik za 
raziskave in inovacije za promet, 
perspektivne študije in tehnološko 
načrtovanje ter na krepitev evropskega 
raziskovalnega prostora.

Ukrepi za podporo analize politik in 
razvoja, vključno v zvezi z 
družbenoekonomskimi in geografskimi
vidiki prometa, so potrebni za 
pospeševanje inovacij in reševanje težav, 
ki nastajajo zaradi prometa. Dejavnosti se 
bodo osredotočile na razvoj in izvajanje 
evropskih politik za raziskave in inovacije 
za promet, perspektivne študije in 
tehnološko načrtovanje ter na krepitev 
evropskega raziskovalnega prostora.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 6. Evropa v svetu sprememb – vključujoče 
in inovativne družbe

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga 1– oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Različni evropski zgodovinski, politični, 
socialni in kulturni sistemi se vse bolj 
spopadajo z vplivom globalnih sprememb. 
Da bo Evropa nadalje razvila svoje zunanje 
ukrepe v sosedstvu in zunaj njega ter 
okrepila svojo vlogo v svetu, mora 

Različni evropski zgodovinski, politični, 
socialni in kulturni sistemi se vse bolj 
spopadajo z vplivom globalnih sprememb. 
Da bo Evropa nadalje razvila svoje zunanje 
ukrepe v sosedstvu in zunaj njega ter 
okrepila svojo vlogo v svetu, mora 
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izboljšati zmogljivosti za določanje, 
prednostno obravnavanje, pojasnjevanje, 
ocenjevanje in spodbujanje ciljev politike z 
drugimi regijami in družbami v svetu, da 
bo tako spodbudila sodelovanje ali 
preprečila oziroma rešila spore. V zvezi s 
tem mora prav tako izboljšati svoje 
zmogljivosti za napovedovanje ter 
odzivanje na razvoj in vplive globalizacije. 
To zahteva boljše poznavanje zgodovine, 
kulture in politično-gospodarskih sistemov 
drugih svetovnih regij, pa tudi vloge in 
vpliva nadnacionalnih akterjev. Evropa 
mora tudi učinkovito prispevati k 
svetovnemu upravljanju na ključnih 
področjih, kot so trgovina, razvoj, delo, 
gospodarsko sodelovanje, človekove 
pravice, obramba in varnost. To pomeni 
potencial za gradnjo novih zmogljivosti z 
vidika orodij, sistemov in instrumentov za 
analizo ali z diplomatskega vidika na 
formalni in neformalni mednarodni ravni z 
vladnimi in nevladnimi udeleženci.

izboljšati zmogljivosti in bazo znanja za 
določanje, prednostno obravnavanje, 
pojasnjevanje, ocenjevanje in spodbujanje 
ciljev politike z drugimi regijami in 
družbami v svetu, da bo tako spodbudila 
sodelovanje ali preprečila oziroma rešila 
spore. V zvezi s tem mora prav tako 
izboljšati bazo znanja glede konfliktov, 
preoblikovanja konfliktov in sodelovanja 
ter zmogljivosti za napovedovanje ter 
odzivanje na razvoj in vplive globalizacije. 
To zahteva boljše poznavanje zgodovine, 
kulture in politično-gospodarskih sistemov 
drugih svetovnih regij, pa tudi vloge in 
vpliva nadnacionalnih akterjev. To pomeni 
potencial za gradnjo novih zmogljivosti z 
vidika orodij, sistemov in instrumentov za 
analizo ali z diplomatskega vidika na 
formalni in neformalni mednarodni ravni z 
vladnimi in nevladnimi udeleženci,
preprečevanje konfliktov, prizadevanje za 
mir in varnost. To pomeni potencial za 
gradnjo novih zmogljivosti z vidika orodij, 
sistemov in instrumentov za analizo ali z 
diplomatskega vidika na formalni in 
neformalni mednarodni ravni z vladnimi in 
nevladnimi udeleženci.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga 1– oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih grozdov v manj 
razvitih regijah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo medinstitucionalno 
sodelovanje, izmenjave osebja, strokovno 
svetovanje in pomoč ter razvoj skupnih 
strategij za oblikovanje centrov odličnosti, 
ki se bodo lahko podprli s skladi 
kohezijske politike v manj razvitih regijah. 
povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 

povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih regij v manj 
razvitih in manj izkušenih državah 
članicah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo medinstitucionalno 
sodelovanje, izmenjave osebja, strokovno 
svetovanje in pomoč ter razvoj skupnih 
strategij za oblikovanje centrov odličnosti, 
ki se bodo lahko podprli s skladi 
kohezijske politike v manj razvitih regijah. 
povezovanje z inovativnimi grozdi in 
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regijah, vključno z medsebojnimi pregledi 
in podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde.

priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, vključno z medsebojnimi pregledi 
in podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga 1– oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpiranje udeležbe dodatnih partnerjev 
iz držav, ki še niso zastopane v obstoječem 
konzorciju, v tekočih projektih, da bi 
povečali raven strokovnosti, razširili obseg 
in pospešili razvoj.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – podtočka 6.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3. Varne družbe črtano
Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem in množične nesreče, ki jih 
povzroči človek, ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor. Napadi na spletne strani javnih 
organov in zasebnih subjektov na primer 
ne ogrožajo le zaupanja državljanov, 
temveč lahko resno vplivajo na tako 
bistvene sektorje, kot so energetika, 
promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije. Za napovedovanje, 
preprečevanje in obvladovanje teh groženj 
je treba razviti in uporabljati inovativne 
tehnologije, rešitve, orodja in znanja na 
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področju predvidevanja, spodbujati 
sodelovanje med ponudniki in uporabniki, 
poiskati rešitve za civilno varnost, 
povečati konkurenčnost evropske 
varnosti, IKT in storitvenih sektorjev, pa 
tudi preprečevati zlorabo zasebnosti in 
kršitve človekovih pravic prek spleta ter se 
proti njim bojevati.
Usklajevanje in izboljšanje raziskav na 
področju varnosti bosta tako pomemben 
element in bosta pomagala pri 
načrtovanju sedanjih prizadevanj na 
področju raziskav, vključno s 
predvidevanjem groženj, ter izboljšala 
ustrezne pravne pogoje in postopke za 
usklajevanje, vključno s 
prednormativnimi dejavnostmi.
Dejavnosti bodo temeljile na k nalogam 
usmerjenem pristopu in vključevale 
ustrezne družbene razsežnosti. Podpirale 
bodo politike Unije za notranjo in zunanjo 
varnost, obrambne politike ter ustrezne 
nove določbe Lizbonske pogodbe in 
zagotavljale kibernetsko varnost, zaupnost 
in zasebnost enotnega digitalnega trga. 
Izvajali se bodo naslednji posebni cilji: 
6.3.1. Boj proti kriminalu in terorizmu
Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti 
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki 
so bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Nove tehnologije 
in namenske zmogljivosti bodo prispevale 
k zaščiti kritične infrastrukture, sistemov 
in storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analiziranje in varovanje 
javnih in zasebnih kritičnih omrežnih 
infrastruktur in storitev pred vsemi 
vrstami groženj.
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6.3.2. Krepitev varnosti z upravljanjem 
meja 
Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost 
meja, vključno s kontrolo in nadzorom, 
hkrati pa izkoristi celoten potencial 
sistema EUROSUR. Razvijale in 
preskušale se bodo glede na učinkovitost, 
skladnost s pravnimi in etičnimi načeli, 
sorazmernost, družbeno sprejemljivost in 
spoštovanje temeljnih pravic. Raziskave 
bodo podpirale tudi izboljšanje 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.
6.3.3. Zagotavljanje kibernetske varnosti
Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba 
je zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme 
in storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, 
odkrivali in v realnem času obvladovali 
kibernetski napadi na več področjih in v 
okviru več pristojnosti ter ščitila se bo 
kritična infrastruktura IKT. Digitalna 
družba je v polnem razvoju z nenehno 
spreminjajočimi se uporabami in 
zlorabami interneta, novimi oblikami 
družbene interakcije, novimi mobilnimi in 
na kraj vezanimi storitvami ter internetom 
stvari. To zahteva novo vrsto raziskav, ki 
bi morale temeljiti na novih aplikacijah, 
uporabi in družbenih trendih. Izvajati se 
bodo začele prožne pobude na področju 
raziskav, vključno z dejavnostmi na 
področju raziskav in razvoja za hiter odziv 
na nov sodobni razvoj v sodobno zaupanja 
in varnosti.
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6.3.4. Povečanje odpornosti Evrope na 
krize in nesreče 
Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnih operacij 
obvladovanja izrednih razmer (kot so 
civilna zaščita, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba, 
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informiranja na področju zdravstva, 
reševanje infrastruktur in stabilizacija po 
krizi) ter zagotoviti kazenski pregon. 
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost ter podpirale vzpostavitev 
evropskih zmogljivosti za odzivanje na 
nesreče. 
Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij.
6.3.5. Zagotavljanje zasebnosti in svobode 
na internetu ter povečanje družbene 
razsežnosti varnosti
Varovanje človekove pravice do 
zasebnosti v digitalni družbi bo zahtevalo 
razvoj okvirov in tehnologij z vgrajeno 
zasebnostjo že od zasnove proizvodov in 
storitev. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bo uporabnikom omogočen 
nadzor nad svojimi osebnimi podatki in 



PE492.562v02-00 12/20 AD\912764SL.doc

SL

nad uporabo podatkov s strani tretjih 
oseb. Razvijale se bodo tudi kot orodje za 
odkrivanje in zaustavitev nezakonitih 
vsebin ter kršitev podatkov in orodje za 
varovanje človekovih pravic na spletu, s 
čimer bi se preprečilo, da bi bilo vedenje 
posameznikov ali skupin omejeno z 
nezakonitimi dejavnostmi iskanja in 
profiliranja. 
Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena. 
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic. 
6.3.6. Posebni izvedbeni vidiki
Ker bodo raziskave usmerjene v civilno 
varnost, se bo aktivno izvajalo 
usklajevanje z dejavnostmi Evropske 
obrambne agencije (EDA), da bi se 
okrepilo sodelovanje z EDA, zlasti z že 
vzpostavljenim evropskim okvirom za 
sodelovanje, ker nekatera področja 
uporabljajo tehnologijo z dvojno rabo, ki 
je namenjena tako za civilne kot tudi za 
vojaške uporabe. Dodatno bodo okrepljeni 
tudi mehanizmi sodelovanja z ustreznimi 
agencijami Evropske unije, kot so npr. 
Frontex, Evropska agencija za pomorsko 
varnost in Europol, da se izboljša 
usklajenost programov in politik Unije na 
področju notranje in zunanje varnosti z 
drugimi pobudami Unije.
Ob upoštevanju posebne narave varnosti 
bodo vzpostavljene posebne ureditve glede 
načrtovanja in upravljanja, ki bodo 
vključevale ureditve z odborom iz člena 9 
tega sklepa. Tajne informacije ali drugače 
občutljive informacije, povezane z 
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varnostjo, bodo zaščitene, in posebne 
zahteve in merila za mednarodno 
sodelovanje se lahko določijo v delovnih 
programih. To bo vključeno tudi v 
načrtovanje in ureditve upravljanja za 
varne družbe (vključno s komitološkimi 
vidiki).

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga I – del III – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Varne družbe – varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov
Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z 
različnimi varnostnimi grožnjami, kot so 
kriminal, terorizem in množične nesreče, 
ki jih povzroči človek, ali naravne 
nesreče. Te grožnje lahko sežejo prek 
meja in prizadenejo fizične tarče ali 
kibernetski prostor. Napadi na spletne 
strani javnih organov in zasebnih 
subjektov na primer spodkopavajo 
zaupanje državljanov, in lahko tudi resno 
prizadenejo ključne sektorje, kot so 
energetika, promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.
Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti 
in uporabljati inovativne tehnologije, 
rešitve, orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje 
med ponudniki in uporabniki, poiskati 
rešitve za civilno varnost, povečati 
konkurenčnost evropskih varnostnih in 
storitvenih sektorjev ter preprečevati 
zlorabo zasebnosti in kršitve človekovih 
pravic ter se proti njim boriti.
Usklajevanje in izboljšanje področja 
varnostnih raziskav bo tako pomemben 
element, ki bo pomagal pri načrtovanju 
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sedanjih raziskovalnih prizadevanj, 
vključno s predvidevanjem groženj, ter 
izboljšal ustrezne pravne pogoje in 
postopke za usklajevanje, vključno z 
dejavnostmi standardizacije.
Dejavnosti bodo temeljile na k nalogam 
usmerjenem pristopu in vključevale 
ustrezne družbene razsežnosti. Podpirale 
bodo politike Unije za notranjo in zunanjo 
varnost, obrambne politike ter ustrezne 
nove določbe Lizbonske pogodbe in 
zagotavljale kibernetsko varnost, zaupanje 
in zasebnost. Izvajali se bodo naslednji 
posebni cilji:
6a.1. Povečanje varnosti in varovanja 
državljanov – boj proti kriminalu in 
terorizmu.
Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. Za to 
so potrebne nove tehnologije in 
zmogljivosti (tudi proti kibernetskemu 
kriminalu in kibernetskemu terorizmu), s 
katerimi bi podprli varnost na področju 
zdravstva, oskrbe s hrano in vodo ter na 
področju okolja, ki so bistvenega pomena 
za dobro delovanje družbe in 
gospodarstva. Dodatne vsebine za 
izboljšanje varovanja državljanov bodo 
spodbujale razvoj varnih civilnih družb.
6a.2. Varovanje in izboljšanje odpornosti 
kritičnih infrastruktur
Nove tehnologije in namenske 
zmogljivosti bodo prispevale k zaščiti 
kritične infrastrukture, sistemov in 
storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in 
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analizo in zaščito javnih in 
zasebnih kritičnih omrežnih infrastruktur 
in storitev pred vsemi vrstami groženj.
6a.3. Krepitev varnosti z upravljanjem 
meja – pomorska varnost
Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
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orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost 
meja, vključno s kontrolo in nadzorom, 
hkrati pa izkoristi celoten potencial 
sistema EUROSUR. Razvijale in 
preskušale se bodo glede na učinkovitost, 
skladnost s pravnimi in etičnimi načeli, 
sorazmernost, družbeno sprejemljivost in 
spoštovanje temeljnih pravic. Raziskave 
bodo podpirale tudi izboljšanje 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.
Obravnavali se bodo vsi vidiki pomorske 
varnosti. To vključuje vidike upravljanja 
modrih meja ter varovanje in kontrolo 
vodnega prometa.
6a.4. Zagotavljanje in izboljšanje 
kibernetske varnosti
Kibernetska varnost je osnovni pogoj, da 
bi ljudje, podjetja in javne službe 
izkoristili priložnosti, ki jih ponuja 
internet. Treba je zagotoviti varnost 
sistemov, omrežij in naprav za dostop ter 
programske opreme in storitev, vključno z 
računalništvom v oblaku, hkrati pa 
upoštevati interoperabilnost številnih 
tehnologij. Z raziskavami se bodo 
preprečevali, odkrivali in v realnem času 
obvladovali kibernetski napadi na več 
področjih in v več jurisdikcijah, 
preprečevala se bo zloraba kibernetskih 
tehnologij in kršitve zasebnosti ter 
varovala kritična infrastruktura IKT.
6a.5. Povečanje odpornosti Evrope na 
krize in nesreče
Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnih operacij 
obvladovanja izrednih razmer (kot so 
civilna zaščita, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba, 
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informacijske infrastrukture v zdravstvu, 
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naloge reševanja in stabilizacija po krizi) 
ter izvajanja kazenskega pregona. 
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost ter podpirale vzpostavitev 
evropskih zmogljivosti za odzivanje na 
nesreče.
Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi združevanje in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razpršene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij.
6a.6. Povečanje družbene razsežnosti 
varnosti ter zagotavljanje zasebnosti in 
svobode na internetu;
Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in obravnavi 
varnostnih groženj. Zato je bistveno boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter stališč 
državljanov. Obravnavana bodo etična 
vprašanja ter varstvo človekovih in 
temeljnih pravic.
Za varstvo človekove pravice do 
zasebnosti v digitalni družbi bo potrebno 
razviti strukture in tehnologije z vgrajeno 
zasebnostjo že pri zasnovi proizvodov in 
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storitev. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bo uporabnikom omogočen 
nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in 
nad uporabo podatkov s strani tretjih 
oseb. Razvijale se bodo tudi kot orodje za 
odkrivanje in zaustavitev nezakonitih 
vsebin ter kršitev podatkov in orodje za 
varovanje človekovih pravic na spletu, s 
čimer se bo preprečilo, da bi bila 
dejavnost posameznikov ali skupin 
omejena z nezakonitimi dejavnostmi 
iskanja in profiliranja.
6a.7. Krepitev zmogljivosti za izvajanje 
misij in operacij v okviru skupne 
varnostne in obrambne politike.
Ker je ločnica med zunanjo in notranjo 
varnostjo čedalje bolj zabrisana, lahko 
konflikti zunaj Evrope in njihove 
posledice hitro neposredno vplivajo na 
varnost Evrope. Poleg tega povezava med 
civilno in obrambno usmerjenimi 
dejavnostmi in politikami zahteva posebno 
pozornost, saj obstaja veliko priložnosti za 
izrabo sinergij med operacijami za civilno 
zaščito, oceno razmer, obvladovanje in 
preprečevanje konfliktov ter vzdrževanje 
miru in stabilizacijo po krizi. Na 
področjih, na katerih je bilo ugotovljeno 
dopolnjevanje, je treba spodbujati 
vlaganje v razvoj zmogljivosti kriznega 
upravljanja, da se hitro zapolnijo vrzeli v 
zmogljivostih, obenem pa prepreči 
nepotrebno podvajanje, vzpostavijo 
sinergije in podpre standardizacija.
6a.8. Posebni izvedbeni vidiki

Ker bodo raziskave usmerjene v civilno 
varnost, se bo aktivno izvajalo 
usklajevanje z dejavnostmi Evropske 
obrambne agencije (EDA), da bi se 
okrepilo sodelovanje z njo, zlasti s 
pomočjo že vzpostavljenega evropskega 
okvira za sodelovanje, saj na nekaterih 
področjih obstaja tehnologija z dvojno 
rabo, ki je primerna za civilno in vojaško 
uporabo. Dodatno bodo okrepljeni tudi 
mehanizmi usklajevanja z ustreznimi 
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agencijami Unije, kot so npr. Frontex, 
Evropska agencija za pomorsko varnost in 
Europol, da se izboljša usklajenost 
programov in politik Unije na področju 
notranje in zunanje varnosti z drugimi 
pobudami Unije.
Ob upoštevanju posebne narave varnosti 
bo vzpostavljena posebna ureditev glede 
načrtovanja in upravljanja, vključno z 
ureditvijo v zvezi z odborom iz člena 9 
tega sklepa. Tajne informacije ali drugače 
občutljive informacije, povezane z 
varnostjo, bodo zaščitene, in posebne 
zahteve in merila za mednarodno 
sodelovanje se lahko določijo v delovnih 
programih. To bo vključeno tudi v 
načrtovanje in ureditve upravljanja za 
varne družbe (vključno s komitološkimi 
vidiki).

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga 2 – del 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– delež odvisnih alkoholikov v Evropi/na 
sodelujočo državo,

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga 2 – del 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– delež revščine v Evropi/na sodelujočo 
državo,

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga 2 – del 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1 f (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– delež brezposelnosti v Evropi/na 
sodelujočo državo.
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