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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pomemben del okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–2020) so 
raziskave, povezane z varnostjo. V predlogu Komisije so zajete med izzivi v poglavju 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“ pri prednostnih nalogah stebra „Družbeni izzivi“. 

Varne družbe bi morale biti zmožne varovati svobodo in varnost Evrope in njenih 
državljanov. Raziskave in inovacije imajo seveda lahko usmerjevalno in dopolnilno vlogo kot 
dejavnik moči, čeprav same po sebi ne morejo zagotoviti varnosti. Namen teh dejavnosti bi 
moral biti preprečevanje in odvračanje varnostnih groženj, priprava nanje in zaščita pred 
njimi. Varnost pomeni tudi temeljne izzive, ki jih ni mogoče prepustiti neodvisni in sektorski 
obravnavi, ampak terjajo bolj velikopotezne, usklajene in celostne pristope. V varnostnem in 
obrambnem sektorju so raziskave in inovacije osnova za konkurenčnost in odpornost 
evropske obrambne industrije. To je še posebej pomembno za uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020.

Tu je po mnenju pripravljavca mnenja zlasti problematičen člen 16(2), saj pravi, da so 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v okviru programa Obzorje 2020, 
osredotočene izključno na uporabo v civilne namene. Taka ubeseditev bi iz programa 
izključila vse vrste obrambnih raziskav. Pripravljavec mnenja torej meni, da dejavnosti na 
področju raziskav in inovacij, ki se bodo izvajale v programu Obzorje 2020, ne bi smele biti 
usmerjene izključno v uporabo v civilne namene, saj pomembno narašča tehnologija za 
dvojno uporabo, pa tudi evropski obrambni in civilni raziskovalni programi se vse bolj 
dopolnjujejo in dosegajo sinergijo. Zato bi želel spremeniti člen 16(2), da bi pri dvojni rabi 
omogočili tudi uporabo v obrambne namene. 

Program Obzorje 2020 bi moral podpirati raziskave in inovacije, povezane s skupno 
varnostno in obrambno politiko, kakor je navedeno v členu 42(2) in členu 45 Pogodbe o 
Evropski uniji. Zato bi moral pri raziskavah in inovacijah na področju dvojne rabe omogočati 
tudi obravnavanje obrambnih potreb. Namen teh dejavnosti bi moral biti oblikovanje 
zmogljivosti za vzdrževanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti, 
pa tudi dejavnosti kriznega upravljanja. Priznati bi torej morali vlogo Evropske obrambne 
agencije, ki je glavna partnerica Evropske komisije pri opredeljevanju potreb glede 
zmogljivosti, da bi ustvarili sinergijo, preprečili podvajanje in podprli standardizacijo. Zato bi 
bilo treba na podlagi nalog, ki jima jih je v svojih zadnjih sklepih podelil Svet, obe pozvati, 
naj do konca leta predstavita konkretne predloge na tem področju, tudi o raziskavah in 
tehnologiji. 

Pripravljavec mnenja bi nazadnje rad poudaril, kako pomembna sta struktura in izvajanje 
programa Obzorje 2020. Čeprav izbrane teme in skupine pri prednostnem področju „Družbeni 
izzivi“ na prvi pogled ustrezajo aktualni svetovni problematiki, ostaja dvom o predlagani 
kombinaciji tem pri izzivu „Vključujoče, inovativne in varne družbe“. Njegovo stališče je, da 
bi bilo za področje varnosti in obrambe bolje, če bi v programu Obzorje 2020 ohranili 
raziskave na področju varnosti kot neodvisen element. Poleg tega bi bilo treba temo varnosti 
razširiti, da bi odsevala potrebo po prenosu inovacij in tehnologije med civilno in obrambno 
industrijo. Pri tem je obramba opredeljena kot oblika preventive, tako da bodo družbe 
pripravljene, da bodo preprečile vse vrste kriz in se branile pred njimi. Ustanovne pogodbe 
EU vsekakor dovoljujejo raziskave o vprašanjih varnosti in obrambe, njihovo dejansko 
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uresničevanje pa je odvisno od politične volje.

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
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Parlament je v več resolucijah 
spomnil na pomembnost raziskav in 
inovacij v varnostnem in obrambnem 
sektorju, ki so osnova za konkurenčnost 
in odpornost evropske obrambne 
industrije, in na njen pomen za izpolnitev 
ciljev trajnostne rasti iz strategije 
Evropa 2020. Tu je poudaril vzajemne 
stranske učinke, dopolnjevanje in 
sinergijo civilnih in obrambnih 
raziskovalnih programov, temeljno vlogo 
Evropske obrambne agencije pri 
usklajevanju in načrtovanju skupnih 
dejavnosti s področja obrambnih raziskav 
ter koristi od raziskovalnega sodelovanja 
zaradi boljše medobratovalnosti. Poleg 
tega je spodbudil Komisijo, Evropsko 
obrambno agencijo in Evropsko vesoljsko 
agencijo, naj se usklajujejo v sklopu 
evropskega okvira za sodelovanje.
Poudaril je predvsem to, da bi se morale 
vse raziskovalne dejavnosti s področja 
obrambe v Uniji osrediniti na razvoj 
evropskih zmogljivosti za krizno 
upravljanje in na raziskave s področja 
dvojne rabe, saj vojaškemu in civilnemu 
osebju grozijo podobne nevarnosti, tako 
da so potrebne primerljive zmogljivosti.
Parlament je tudi spomnil na določbo 
člena 185 PDEU, ki Evropski uniji 
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omogoča prispevanje k obstoječim 
raziskavam in razvoju programov, ki ga 
izvaja skupina držav članic, kar bi mogli 
uporabiti za pospešitev razvijanja 
zmogljivosti, ki so potrebne za misije in 
operacije v okviru skupne varnostne in 
obrambne politike.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Svet Evropske unije je v svojih 
sklepih o združevanju in skupnem 
izkoriščanju vojaških zmogljivosti, 
sprejetih na seji 22. in 23. marca 2012, 
priznal, da ima obramba širše posledice za 
tehnologijo, inovacije in rast, in pri tem z 
zaskrbljenostjo ugotovil, da so se naložbe 
v raziskave in tehnologijo na področju 
obrambe na splošno zmanjšale, ter se 
zaveda posledic tega zmanjšanja na 
sposobnost Evrope za nadaljnje razvijanje 
zmogljivosti na področju obrambe. 
Ponovno je izrazil svojo zavezanost 
sodelovanju na področju raziskav in 
tehnologije. Evropsko obrambno agencijo 
in Komisijo je pozval, naj še naprej 
razvijata sinergijo med evropskimi 
politikami, zlasti na področju raziskav in 
tehnologije, tudi v okviru novega 
evropskega okvirnega programa za 
raziskave in tehnologijo (Obzorje 2020). 
Menil je, da bi to pripomoglo h krepitvi 
tehnološke in industrijske baze evropske 
obrambe. Svet EU je v svoji izjavi o 
krepitvi zmogljivosti z dne 11. decembra 
2008 tudi poudaril, da so raziskave in 
tehnologija odločilnega pomena za 
pridobitev potrebnih zmogljivosti, pa tudi 
za prihodnost in svetovno konkurenčnost 
evropske obrambne industrije. Poleg tega 
je izrazil željo, da bi še naprej zagotavljali 
sinergijo med dejavnostmi, ki se izvajajo v 
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okviru programa za raziskave in razvoj in 
na obrambnem področju, da bi upoštevali 
dvojnost civilne in obrambne tehnologije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Obzorje 2020 mora
podpreti vse faze v inovacijski verigi, zlasti 
dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno z 
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami 
in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na najširšo 
možno uporabo in razširjanje znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja. 
Prednostne naloge Obzorja 2020 morajo
biti podprte tudi s programom v okviru 
Pogodbe Euratom za raziskave in 
usposabljanje.

11. Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Obzorje 2020 bi moralo
podpreti vse faze v inovacijski verigi, zlasti 
dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno z 
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami,
in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na najširšo 
možno uporabo in razširjanje znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja. To 
zajema raziskave v podporo varnostnim in 
obrambnim interesom Unije in držav 
članic. Prednostne naloge Obzorja 2020 bi 
morale biti podprte tudi s programom v 
okviru Pogodbe Euratom za raziskave in 
usposabljanje.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, bi moralo Obzorje 2020 razviti 
tesno sinergijo z drugimi programi Unije 
na področju izobraževanja, vesolja, 
globalne satelitske navigacije in 
globalnega spremljanja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, bi moralo Obzorje 2020 razviti 
tesno sinergijo z drugimi programi Unije 
na področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje in 
zunanje varnosti, obrambne politike, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Program Obzorje 2020 bi moral 
podpirati raziskave in inovacije, povezane 
s skupno varnostno in obrambno politiko, 
kakor je navedeno v členu 42(3) in 
členu 45 Pogodbe o Evropski uniji. V ta 
namen bi moral obravnavati obrambne 
zahteve v raziskavah in inovacijah s 
področja dvojne rabe ter oblikovati 
posebne ciljne skupne raziskovalne in 
razvojne dejavnosti na podlagi člena 185 
PDEU. Namen teh dejavnosti bi moral biti 
oblikovanje zmogljivosti za vzdrževanje 
miru, preprečevanje konfliktov in krepitev 
mednarodne varnosti, pa tudi za 
dejavnosti kriznega upravljanja. Priznati 
bi morali tudi vlogo Evropske obrambne 
agencije pri tem.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razvil tesnejše 
sinergije, ki so lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev. 

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bi moral
program Obzorje 2020 z mednarodnimi, 
nacionalnimi in regionalnimi programi, ki 
podpirajo raziskave in inovacije, razviti 
tesnejšo sinergijo, ki je lahko tudi v obliki 
javno-javnih partnerstev.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razvil tesnejše 
sinergije, ki so lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev. 

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bi moral
program Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razviti tesnejšo 
sinergijo, ki je lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev. Tu bi morala biti zajeta 
sinergija med civilno in obrambno 
tehnologijo, predvsem z omogočanjem 
raziskav in inovacij na področju dvojne 
rabe ter premostitvenih tehnologij.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi,
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja.

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergije z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja. Pri sodelovanju s tretjimi 
državami bi bilo treba vedno upoštevati 
varnostne in obrambne interese Unije in 
držav članic. 
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti;
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija, strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo, v 
prihodnost usmerjene dejavnosti,
usmerjena javna posvetovanja ter pregledni 
in interaktivni postopki, ki zagotavljajo, da 
so podprte odgovorne raziskave in 
inovacije. Po potrebi svetovanje 
zagotavljajo tudi javne službe, na primer 
Evropska služba za zunanje delovanje.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije evropskih tehnoloških platform, 
pobud za skupno načrtovanje programov in 
evropskih partnerstev za inovacije.

(2) V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije evropskih tehnoloških platform, 
pobud za skupno načrtovanje programov, 
evropskih partnerstev za inovacije in 
evropskih mednarodnih organov, ki imajo 
stik z raziskovalnimi programi, na primer 
Evropske obrambne agencije in Evropske 
vesoljske agencije.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Izključiti je treba vsa navzkrižja 
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interesov med svetovalno vlogo in 
sodelovanjem v programu Obzorje 2020.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev, pa tudi sinergiji med 
civilno in obrambno tehnologijo, 
predvsem z omogočanjem raziskav in 
inovacij na področju dvojne rabe ter 
premostitvenih tehnologij.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
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humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica, spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev ter doseganju neodvisnosti 
na področju ustrezne tehnologije na 
evropski ravni.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dejavnosti na področju raziskovanja in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru 
Obzorja 2020, so izključno osredotočene 

(2)Dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru 
Obzorja 2020, so prvenstveno
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na uporabo v civilne namene. osredotočene na uporabo v civilne namene.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe. 

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe. Pri sodelovanju s 
tretjimi državami se vedno upoštevajo 
varnostni in obrambni interesi Unije in 
držav članic.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Poleg tega se v okviru Obzorja 2020 in 
njegovega posebnega cilja „Vključujoče,
inovativne in varne družbe“ iz 
točke 6.3.2(d) dela III Priloge I izvajajo 
horizontalne in medsektorske dejavnosti za 
spodbujanje strateškega razvoja 
mednarodnega sodelovanja.

(3) Poleg tega se v okviru ciljev „Evropa v 
spreminjajočem se svetu – vključujoče in
inovativne družbe“ ter „Varne družbe –
varovanje svobode in varnosti Evrope in 
njenih državljanov“ iz točk 6.3.2(d) 
in 6.3.3(a) do (e) dela III Priloge I izvajajo 
horizontalne in medsektorske dejavnosti za 
spodbujanje strateškega razvoja 
sodelovanja in dejavnosti za spodbujanje 
sinergije z raziskovalnimi programi 
drugih agencij, na primer Evropske 
obrambne agencije in Evropske vesoljske 
agencije.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija poroča o rezultatih tega 2. Komisija poroča o rezultatih tega 
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spremljanja in jih razširja. spremljanja in jih razširja. Predvsem jih 
posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vključujoče, inovativne in varne 
družbe.

(f) Evropa v spreminjajočem se svetu –
vključujoče in inovativne družbe

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) varne družbe – varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Podpora bo usmerjena 
tudi v zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
državami sestavni del vsakega izziva. 

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Evropa v spreminjajočem 
se svetu – vključujoče in inovativne 
družbe“. Podpora bo usmerjena tudi v 
zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
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Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče,
inovativne in varne družbe“. 

državami sestavni del vsakega izziva. 
Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Evropa v 
spreminjajočem se svetu – vključujoče in
inovativne družbe.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj „Vključujoče, inovativne in 
varne družbe“ obsega tudi dejavnost 
„zmanjšanje razkoraka med raziskavami in 
inovacijami“ s posebnimi ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah Unije.

Posebni cilj „Evropa v spreminjajočem se 
svetu – vključujoče in inovativne družbe“ 
obsega tudi dejavnost „zmanjšanje 
razkoraka med raziskavami in inovacijami“ 
s posebnimi ukrepi za spodbujanje 
odličnosti v manj razvitih regijah Unije.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te dejavnosti bodo prispevale k ciljem 
vodilnih pobud strategije Evropa 2020, tj. 
Unija inovacij, Evropa, gospodarna z viri, 
Industrijska politika za dobo globalizacije, 
Evropska digitalna agenda in ciljem 
politike Unije na področju vesolja. 

Te dejavnosti bodo prispevale k ciljem 
vodilnih pobud strategije Evropa 2020, tj. 
Unija inovacij, Evropa, gospodarna z viri, 
Industrijska politika za dobo globalizacije, 
Evropska digitalna agenda, in ciljem 
politike v vodilnih vesoljskih programih 
Unije Galileo in GMES. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.6.3 – odstavek c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Če se združijo prizadevanja za 
usklajevanje in organiziranje obdelave, 

c) Če se združijo prizadevanja za 
usklajevanje in organiziranje obdelave, 
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validacije in standardizacije podatkov, 
pridobljenih iz vesolja, se lahko precej 
poveča izkoriščanje podatkov, pridobljenih 
z evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki in njihovega širjenja 
lahko zagotovijo tudi visok donos na 
naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi, zlasti, če so usklajene na globalni 
ravni, npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje, 
evropskega programa satelitske navigacije 
Galileo ali Mednarodnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) za vprašanja 
na področju podnebnih sprememb.

validacije in standardizacije podatkov, 
pridobljenih iz vesolja, se lahko precej 
poveča izkoriščanje podatkov, pridobljenih 
z evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki in njihovega širjenja 
lahko zagotovijo tudi visok donos na 
naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi, zlasti, če so usklajene na globalni 
ravni, npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje in 
prispevka Unije k programu za globalno 
nadzorovanje okolja in varnosti (GMES), 
evropskega programa satelitske navigacije 
Galileo ali Mednarodnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) za vprašanja 
na področju podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni lahko in bi 
moral precej prispevati k obravnavanju teh 
izzivov, zagotoviti boljše zdravje in dobro 
počutje za vse ter Evropi zagotoviti vodilni 
položaj na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
počutja.

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni v partnerstvu s 
tretjimi državami lahko in bi moral precej 
prispevati k obravnavanju teh svetovnih 
izzivov in si tako prizadevati tudi za 
izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja, 
zagotoviti boljše zdravje in dobro počutje 
za vse ter Evropi zagotoviti vodilni položaj 
na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
počutja.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
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izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami.

izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive, učinkovite in dostopne 
proizvode, strategije, posredovanja in 
storitve. Poleg tega pomembnost teh 
izzivov po Evropi in v številnih primerih 
na svetovni ravni zahteva odziv, za 
katerega je značilna dolgoročna in 
usklajena podpora sodelovanja med 
odličnimi, multidisciplinarnimi in 
večsektorskimi skupinami.

Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. VKLJUČUJOČE, INOVATIVNE IN 
VARNE DRUŽBE

6. EVROPA V SPREMINJAJOČEM SE 
SVETU – VKLJUČUJOČE IN 
INOVATIVNE DRUŽBE

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.1 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče,
inovativne in varne evropske družbe v 
okviru sprememb brez primere in vedno 
večje svetovne soodvisnosti.

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče in
inovativne evropske družbe v okviru 
sprememb brez primere in vedno večje 
svetovne soodvisnosti.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.1 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj. 
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
nezakonitih dejavnosti, nasilja in 
katastrof v Evropi so bili za leto 2010 
ocenjeni na vsaj 650 milijard EUR 
(približno 5 % BDP Unije). Slikovit 
primer posledic terorizma je napad na 
zgradbi trgovinskega centra 
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 
1 %. Državljani, podjetja in institucije 
vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard eurov na leto in kršitve zasebnosti 
prizadenejo posameznike ali združenja po 
vsej celini. Razvoj negotovosti v 
vsakodnevnem življenju in nepričakovane 
razmere bodo verjetno vplivali na 
zaupanje državljanov ne samo v 
institucije, ampak tudi v soljudi.

črtano
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.2 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko oblikovala vključujoče,
inovativne in varne družbe, je v Evropi 
potreben odziv, ki bo vplival na razvoj 
novega znanja, tehnologij in zmogljivosti 
ter opredelitev možnosti politike. Takšen 
trud bo Evropi pomagal pri spoprijemanju 
z izzivi ne samo znotraj meja, ampak tudi 
kot globalnemu akterju na mednarodnem 
prizorišču. Zaradi tega bodo imele države 
članice korist tudi od drugih izkušenj, 
omogočilo pa jim bo tudi, da opredelijo 
lastne posebne ukrepe, ki ustrezajo 
njihovim zadevnim okvirom.

Da bi lahko oblikovali vključujoče in
inovativne družbe, je v Evropi potreben 
odziv, ki bo vplival na razvoj novega 
znanja, tehnologij in zmogljivosti ter 
opredelitev možnosti politike. Takšen trud 
bo Evropi pomagal pri spoprijemanju z 
izzivi ne samo znotraj meja, ampak tudi 
kot globalnemu akterju na mednarodnem 
prizorišču. Zaradi tega bodo imele države 
članice korist tudi od drugih izkušenj, 
omogočilo pa jim bo tudi, da opredelijo 
lastne posebne ukrepe, ki ustrezajo 
njihovim zadevnim okvirom.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.2 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
skupne zunanje in varnostne politike ter 
strategije notranje varnosti Unije, 
vključno s politikami na področju 
preprečevanja katastrof in odziva nanje. 
Spodbujalo se bo sodelovanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
Spodbujalo se bo sodelovanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, organizacij civilne družbe, 
podjetij in uporabnikov v raziskavah in 
inovacijah ter spodbujanje usklajenih 
politik na področju raziskav in inovacij v 
okviru globalizacije. Posebna podpora bo 
namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.3. Varne družbe črtano
Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnosti Unije, 
IKT in storitvenih industrijskih panog. To 
bo uresničeno z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
preprečevanju varnostnih groženj. Ukrepi, 
usmerjeni v misije, bodo vključevali 
zahteve različnih končnih uporabnikov 
(državljanov, podjetij in uprav, vključno z 
nacionalnimi in mednarodnimi organi, 
organi civilne zaščite, organi kazenskega 
pregona, mejnimi policijskimi organi itd.), 
da bi lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) boj proti kriminalu in terorizmu,
(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja,
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(c) zagotavljanje spletne varnosti,
(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,
(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev socialne razsežnosti 
varnosti.
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. VARNE DRUŽBE – VAROVANJE 
SVOBODE IN VARNOSTI EVROPE IN 
NJENIH DRŽAVLJANOV
6a.1. Posebni cilj
Posebni cilj je spodbuditi varne evropske 
družbe v okviru sprememb brez primere in 
vedno večje svetovne soodvisnosti in 
groženj ter obenem okrepiti evropsko 
kulturo svobode in pravice.
Prevladuje splošen občutek negotovosti, 
naj bo zaradi kriminala, nasilja, 
terorizma, naravnih ali antropogenih 
nesreč, kibernetskih napadov, zlorab 
zasebnosti ali drugih oblik družbenih in 
gospodarskih nepravilnosti. To državljane 
neposredno zadeva in širše vpliva na 
dojemanje zaupanja, skrbi in 
komuniciranja ter je povezano z ravnjo 
pripravljenosti in organiziranosti družbe.
Po ocenah naj bi bilo v Evropi vsako leto 
do 75 milijonov neposrednih žrtev
kaznivih dejanj1. Neposredni stroški 
kriminala, terorizma, nezakonitih 
dejavnosti, nasilja in katastrof v Evropi so 
bili za leto 2010 ocenjeni na vsaj 
650 milijard EUR (približno 5 % BDP 
Unije). Slikovit primer posledic terorizma 
je napad na zgradbi trgovinskega centra 
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
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tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 
1 %. Napad je imel tudi močan kulturni in 
globalni učinek. Državljani, podjetja in 
institucije vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard evrov na leto, in kršitve 
zasebnosti, ki prizadenejo posameznike ali 
združenja po vsej celini. Spremembe v 
naravi in dojemanju negotovosti v 
vsakodnevnem življenju bodo verjetno 
vplivale na zaupanje državljanov ne samo 
v institucije, ampak tudi v soljudi.
Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti 
in uporabljati inovativne tehnologije, 
rešitve, orodja in znanja za predvidevanje, 
spodbujati sodelovanje med ponudniki in 
uporabniki, poiskati rešitve za civilno 
varnost, povečati konkurenčnost evropske 
industrije in storitev na področju varnosti, 
vključno z IKT, ter preprečevati zlorabo 
zasebnosti in kršitve človekovih pravic 
prek spleta in drugod ter se proti njim 
bojevati, obenem pa evropskim 
državljanom zagotoviti pravice in 
svoboščine posameznika.
V okviru tega izziva bo program 
Obzorje 2020 podpiral raziskave 
tehnologije, ki se uporablja na področju 
civilne varnosti in obrambe, in raziskave 
za evropske zmogljivosti, pomembne za 
obe področji. V ta namen bo področje 
varnostnih raziskav zajemalo notranjo in 
zunanjo varnost, vključno s skupno 
varnostno in obrambno politiko, ter 
podpiralo ves razpon tehnologij z dvojno 
rabo, po potrebi pa bo Evropska 
obrambna agencija povezana z delom 
Komisije. Pri izvajanju tehnoloških 
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raziskav in inovacij ter pri skupnih 
raziskavah in razvoju v okviru tega izziva 
bo posebna pozornost namenjena vidikom 
standardizacije, medobratovalnosti, 
ključnih omogočitvenih tehnologij, 
strateški neodvisnosti in varnosti dobave, 
in sicer z vzdrževanjem odličnosti in 
inovacij v tehnološki dobavni verigi.
In ne nazadnje, ker bi morale varnostne 
politike sodelovati z različnimi socialnimi 
politikami, bo krepitev družbene 
razsežnosti raziskav na področju varnosti 
pomemben vidik tega izziva.
6a.2. Utemeljitev in dodana vrednost 
Unije
Evropa in njeni državljani so upravičeno 
zaskrbljeni zaradi varnosti, zato je to za 
družbo ogromen izziv. Unija, njeni 
državljani, industrija in mednarodni 
partnerji se srečujejo z vrsto varnostnih 
groženj, kot so kriminal, terorizem, 
nezakonita trgovina in množične 
antropogene ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor, povzročitelji napadov pa so 
različni. Napadi na informacijske ali 
komunikacijske sisteme javnih organov 
ali zasebnih subjektov ne spodkopavajo le 
zaupanja državljanov v informacijsko-
komunikacijske sisteme oziroma 
povzročijo neposredno finančno izgubo in 
izgubo poslovnih priložnosti, temveč lahko 
tudi resno ogrozijo kritično infrastrukturo 
in storitve, kot so oskrba z energijo, 
letalske storitve in druge prevozne 
storitve, preskrba z vodo in hrano, 
zdravstvena oskrba, finančne ali 
telekomunikacijske storitve.
Te grožnje bi lahko ogrozile notranje 
temelje naše družbe. Tehnologija in 
ustvarjalno oblikovanje lahko pomembno 
prispevata k oblikovanju odziva. Kljub 
vsemu je treba pri oblikovanju novih 
rešitev upoštevati, da morajo biti sredstva 
ustrezna in da morajo zadostiti družbenim 
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zahtevam, predvsem v smislu 
zagotavljanja temeljnih pravic in 
svoboščin državljanov.
Varnost je tudi pomemben gospodarski 
izziv. Varnostni trg je v svetovnem merilu 
vreden približno 100 milijard EUR letno, 
pri čemer se evropski delež giblje med 25 
in 35 %. Poleg tega ta trg kljub sedanji 
gospodarski krizi hitro raste. Glede na 
morebitne posledice nekaterih groženj za 
storitve, mreže ali podjetja je takojšnja 
uporaba ustreznih rešitev na področju 
varnosti ključnega pomena za 
gospodarstvo in konkurenčnost evropskih 
proizvodnih panog.
Financiranje Unije v okviru tega izziva bo 
zato namenjeno razvoju, izvajanju in 
prilagajanju ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast, skupne zunanje in varnostne politike 
– vključno z varnostno in obrambno 
politiko – strategije notranje varnosti za 
EU – vključno s politikami za 
preprečevanje in obvladovanje nesreč – in 
Evropske digitalne agende. Spodbujalo se 
bo sodelovanje z neposrednimi ukrepi 
Skupnega raziskovalnega središča.
Upoštevaje posebno naravo varnosti bodo 
vzpostavljene posebne ureditve glede 
načrtovanja programov in upravljanja, ki 
bodo vključevale ureditve z odborom iz 
člena 9 Sklepa Sveta o uvedbi posebnega 
programa za izvajanje okvirnega 
programa za raziskave in inovacije (2014–
2020) Obzorje 2020. Tajne ali drugače 
občutljive informacije, povezane z 
varnostjo, bodo zaščitene, posebne zahteve 
in merila za mednarodno sodelovanje pa 
se lahko določijo v delovnih programih. 
To bo upoštevano tudi pri načrtovanju 
programov in ureditvah za upravljanje 
tega izziva, vključno s komitološkimi 
vidiki.
Raziskovalci se bodo v okviru tega izziva 
usmerili v uporabo tako v civilni varnosti 
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kot na področju obrambe; sodelovanje z 
Evropsko obrambno agencijo bo dejavno 
v vseh vidikih, povezanih z izvajanjem 
tega izziva. Zato bi morala ta agencija 
sodelovati pri načrtovanju programov in 
ureditvah za upravljanje tega izziva, tudi 
pri sodelovanju med službami in 
komitoloških vidikih. Dodatno bodo 
okrepljeni tudi mehanizmi usklajevanja z 
ustreznimi agencijami Evropske unije, kot 
so 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.
6a.3. Splošne smernice dejavnosti
Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti industrije in 
storitev Unije na področju varnosti, 
vključno z IKT. Poudarek dejavnosti bo 
na raziskavah in razvoju naslednje 
generacije inovativnih rešitev – z 
oblikovanjem novih konceptov in zasnov –
ter medobratovalnih standardov. To bo 
doseženo z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki bodo odpravile 
varnostne pomanjkljivosti in pomagale 
zmanjševati tveganja zaradi varnostnih 
groženj. Ukrepi, usmerjeni v misije, bodo 
vključevali zahteve različnih končnih 
uporabnikov (državljanov, podjetij in 
uprav, vključno z nacionalnimi in 
mednarodnimi organi, organi civilne 
zaščite, organi kazenskega pregona, 
mejnimi organi itd.), da bi upoštevali 
razvoj varnostnih groženj in zaščito 
zasebnosti ter potrebne družbene vidike.
Konkretno bo program Obzorje 2020 
podpiral raziskave, povezane s skupno 
varnostno in obrambno politiko, takole:
(i) Program Obzorje 2020 bo podpiral 
učinkovito tehnološko spremljanje 
nastajajočih tehnologij, ki bi mogle 
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znatno preoblikovati prihodnje varnostne 
in obrambne zmogljivosti ali razmere na 
področju varnosti. Močno prebojne 
raziskave, ki se bodo dodobra obrestovale, 
bodo na podlagi tega spremljanja 
premostile razkorak med inovativnimi 
koncepti in prelomnimi odkritji ter 
njihovo uporabo v varnosti in obrambi.
(ii) Program bo še posebej podpiral ciljne 
skupne raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, ki jih bo izvajalo več držav 
članic s sodelovanjem Unije, kakor je 
navedeno v členu 185 PDEU. Te pobude 
bodo namenjene dejanskemu izboljšanju 
evropskih zmogljivosti, saj bodo izpolnile 
cilje držav članic in Unije s področij 
politike, in sicer z razvojem inovativnih 
tehnologij v dejanske sisteme, 
ovrednotene s preskusi in prikazi. Osnova 
za tovrstno sodelovanje bo sodelovanje 
držav članic.
Dejavnosti se osredotočajo na:
a) povečanje varnosti pri zaščiti 
državljanov – boj proti kriminalu in 
terorizmu;
b) zaščito in izboljšanje odpornosti 
kritične infrastrukture;
c) krepitev varnosti z upravljanjem meja 
in pomorsko varnostjo;
d) zagotavljanje in izboljšanje kibernetske 
varnosti;
e) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in nesreče;
f) povečanje družbene razsežnosti varnosti 
ter zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu; 
g) krepitev zmogljivosti za izvajanje misij 
in operacij v okviru skupne varnostne in 
obrambne politike.
_____________
1 COM(2011)0274.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) krepitev varnosti in preobrazbo 
konfliktov znotraj tretjih držav s 
preprečevanjem konfliktov, 
vzpostavljanjem miru, dialogom, 
mediacijo in spravo ter reformo sektorja 
civilne varnosti,
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