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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, za 
zakonodajni organ le okvirna in jih ni 
mogoče dokončno določiti, dokler ni 
dosežen dogovor o predlogu uredbe o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo 
Unija lahko uresničila svoje sedanje 
politične prednostne naloge in nove 
naloge iz Lizbonske pogodbe ter se 
odzvala na nepredvidene dogodke; 
poudarja, da se lahko za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in
za načelo solidarnosti Unije kljub 
povečanju ravni sredstev naslednjega 
večletnega finančnega okvira za najmanj 
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5 % v primerjavi z letom 2013 nameni le 
omejen finančni prispevek; poziva Svet, 
naj v primeru, da se ne strinja s tem 
pristopom, jasno opredeli, katere od 
njegovih prednostnih političnih nalog ali 
projektov bi bilo mogoče kljub dokazani 
evropski dodani vrednosti povsem 
opustiti;
_______________
1Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1c. predvsem poudarja, da v tej resoluciji 
Evropskega parlamenta poziva k 
bistvenemu povečanju ustreznih izdatkov 
glede na leto 2013, da bi okrepili, 
spodbudili in zagotovili financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v Uniji;

Predlog spremembe 4

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. ponovno izraža stališče, da bi morala 
biti v naslednjem večletnem finančnem 
okviru proračunska sredstva bolj 
osredotočena na področja, ki spodbujajo 
gospodarsko rast in konkurenčnost, na 
primer raziskave in inovacije v skladu z 
načeli evropske dodane vrednosti in 
odličnosti;

Predlog spremembe 5
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
in gospodarske blaginje ter okoljske 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvija kazalnik inovacijske 
intenzivnosti. Na tej podlagi vodilna 
pobuda Unija inovacij določa strateški in 
celostni pristop k raziskavam in inovacijam 
ter določa okvir in cilje, h katerim mora v 
prihodnosti prispevati financiranje raziskav 
in inovacij v EU. Raziskave in razvoj so 
ključni dejavniki tudi za druge vodilne 
pobude strategije Evropa 2020, zlasti za 
Evropo, gospodarno z viri, industrijsko 
politiko za dobo globalizacije in evropsko 
digitalno agendo. Poleg tega ima pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, 
kohezijska politika ključno vlogo s 
krepitvijo zmogljivosti in zagotavljanjem 
priložnosti za odličnost.

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
in gospodarske blaginje ter okoljske 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvije kazalnik inovacijske 
intenzivnosti. Na tej podlagi vodilna 
pobuda Unija inovacij določa strateški in 
celostni pristop k raziskavam in inovacijam 
ter določa okvir in cilje, h katerim mora v 
prihodnosti prispevati financiranje raziskav 
in inovacij v EU. Raziskave in razvoj so 
ključni dejavniki tudi za druge vodilne 
pobude strategije Evropa 2020, zlasti za 
Evropo, gospodarno z viri, industrijsko 
politiko za dobo globalizacije in evropsko 
digitalno agendo. Poleg tega ima pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, 
kohezijska politika ključno vlogo s 
krepitvijo zmogljivosti in zagotavljanjem 
priložnosti za odličnost, s čimer poudarja 
pomembnost spodbujanja večjih sinergij 
in dopolnjevanja s strukturnimi skladi.
Vendar mora izbor projektov, 
financiranih po konceptu „priložnost za 
odličnost“, temeljiti na določenih 
standardih kakovosti. Za zagotavljanje 
njihove trajne uspešnosti je treba 
projektom, financiranim po konceptu 
„priložnost za odličnost“, posvetiti 
posebno pozornost in jih skrbno 
spremljati.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski svet je na sestanku 
4. februarja 2011 podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij v Uniji, namenjenem 
izboljšanju učinkovitosti financiranja
raziskav in inovacij na nacionalni ravni ter 
ravni Unije ter pozval Unijo, naj se hitro 
loti še preostalih ovir za privabljanje 
nadarjenih oseb in naložb, da bo do 
leta 2014 uresničila evropski raziskovalni 
prostor in ustvarila pravi enotni trg za 
znanje, raziskave in inovacije.

(4) Evropski svet je na sestanku 
4. februarja 2011 podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij v Uniji, namenjenem 
izboljšanju učinkovitosti financiranja 
raziskav in inovacij na nacionalni ravni ter 
ravni Unije ter pozval Unijo, naj se hitro 
loti še preostalih ovir za privabljanje 
nadarjenih oseb in naložb, da bo do 
leta 2014 uresničila evropski raziskovalni 
prostor in ustvarila pravi enotni trg za 
znanje, raziskave in inovacije. To zahteva 
občutno povečanje proračuna za 
naslednje 7-letno obdobje, da se okrepi 
inovacijska zmogljivost Unije in se hkrati 
privabijo pomembna sredstva iz zasebnega 
sektorja za njene dejavnosti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski parlament je v svoji resoluciji
z dne 11. novembra 2010 pozval k večji 
poenostavitvi financiranja raziskav in 
inovacij v Uniji, v svoji resoluciji z dne 
12. maja 2011 je poudaril pomen Unije 
inovacij pri preoblikovanju Evrope za 
obdobje po krizi, v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 je po vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa opozoril na 
pomembna spoznanja, ki jih je treba 
upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij.

(5) Evropski parlament je v svojih 
resolucijah z dne 11. novembra 2010 in 8. 
junija 20111, ki so poudarile, da bi moralo 
biti vsako povečanje sredstev povezano z 
radikalno poenostavitvijo postopkov 
financiranja, pozval k večji poenostavitvi 
financiranja raziskav in inovacij v Uniji, v 
svoji resoluciji z dne 12. maja 2011 je 
poudaril pomen Unije inovacij pri 
preoblikovanju Evrope za obdobje po krizi, 
v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 je po 
vmesni oceni sedmega okvirnega programa 
opozoril na pomembna spoznanja, ki jih je 
treba upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij ter pozval k podvojitvi 
proračuna za raziskave in inovacije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru v 
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primerjavi s sedmim okvirnim 
programom.
______________
1Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 8

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
brez izkrivljanja konkurence 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 bi morale biti podprte tudi s 
programom v okviru Pogodbe Euratom za 
raziskave in usposabljanje.

Predlog spremembe 9
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Financiranje v okviru Obzorja 2020 
bi moralo temeljiti na načelu odličnosti in 
zagotavljati jasno evropsko dodano 
vrednost. Nacionalnega financiranja 
projektov, povezanih z raziskavami, ne bi 
smelo nadomeščati, temveč bi ga moralo 
dopolnjevati.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP ter biti odprto za nove udeležence, saj 
združuje celoten razpon podpore za 
raziskave in inovacije v enem skupnem 
strateškem okviru, vključno z 
racionaliziranim nizom oblik financiranja, 
in uporablja pravila za udeležbo z načeli, ki 
veljajo za vse ukrepe v okviru programa.
Preprostejša pravila financiranja bi morala 
zmanjšati upravne stroške udeležbe in 
prispevati k zmanjšanju števila finančnih 
napak.

(15) Osrednja zahteva Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP ter biti odprto za nove udeležence, saj 
združuje celoten razpon podpore za 
raziskave in inovacije v enem skupnem 
strateškem okviru, vključno z 
racionaliziranim nizom oblik financiranja,
ki primerno upoštevajo lastnosti 
dejavnosti in njihovo bližino trgu, in
uporablja pravila za udeležbo z načeli, ki 
veljajo za vse ukrepe v okviru programa.
Preprostejša pravila financiranja bi morala 
zmanjšati upravne stroške udeležbe in 
prispevati k zmanjšanju števila finančnih 
napak.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Obzorje 2020 bi moralo zagotoviti 
bistveno zmanjšanje birokratskega 
bremena za upravičence, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji, ob tem pa 
omogočiti diferenciran pristop glede na 
vrsto upravičenca.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Treba je zagotoviti ustrezen zaključek 
Obzorja 2020 in njegovih predhodnih 
programov, zlasti glede nadaljevanja 
večletnih dogovorov glede njihovega 
upravljanja, kot je financiranje tehnične in 
upravne podpore.

(18) Treba je zagotoviti ustrezen zaključek 
Obzorja 2020 in njegovih predhodnih 
programov, zlasti glede nadaljevanja 
večletnih dogovorov glede njihovega 
upravljanja, kot je financiranje nujno 
potrebne tehnične in upravne podpore.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko pod 
določenimi in preglednimi pogoji
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

Predlog spremembe 14
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi lahko vzpostavili ustrezno 
ravnovesje med raziskavami, razvojem in 
inovacijami, ki temeljijo na soglasju, in 
tistimi, ki so bolj prebojne, bi bilo treba 
vsaj 15 % proračuna za prednostno 
nalogo „družbeni izzivi“ in posebni cilj 
„vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ v okviru prednostne naloge 
„vodilni položaj v industriji“ dodeliti po 
logiki od spodaj navzgor, ki temelji na 
raziskavah. Poleg tega bi bilo treba v 
okviru prednostnih nalog „družbeni 
izzivi“ in „vodilni položaj v industriji“ 
vzpostaviti ustrezno ravnovesje med 
manjšimi in večjimi projekti, pri čemer bi 
bilo treba upoštevati strukturo, vrsto 
dejavnosti ter tehnološki in raziskovalni 
prostor posameznih sektorjev.

Predlog spremembe 15

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 
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. Te sinergije pa ne bi smele 
ogroziti načela odličnosti, za katerega bi si 
moral prizadevati program Obzorje 2020, 
in ne bi smele voditi do dvojnega 
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financiranja istih projektov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Tako Obzorje 2020 kot kohezijska 
politika si prizadevata za boljšo uskladitev 
s cilji strategije Evropa 2020 v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
z ustreznima skupnima strateškima 
okviroma. Ta nova strateška usmeritev 
zahteva okrepljeno in sistematično 
sodelovanje obeh skupnih strateških 
okvirov, da bi lahko v celoti izkoristili 
raziskovalni in inovacijski potencial na 
regionalni, nacionalni in evropski ravni. 
Za izkoriščanje sinergij bi bilo treba tako 
v Obzorje 2020 kot v kohezijsko politiko 
uvesti instrumente poti do odličnosti, ne 
da bi bilo pri tem ogroženo načelo 
odličnosti.

Obrazložitev

Kljub različnima usmeritvama sta tako Obzorje 2020 kot kohezijska politika zelo pomembna 
za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020. Zato sta sinergija in dopolnjevanje med njima 
nujno potrebna. Kohezijska politika mora regionalne akterje na področju raziskav in inovacij 
pripraviti na sodelovanje pri projektih v okviru programa Obzorje 2020, na drugi strani pa 
mora zagotoviti načine za izkoriščanje rezultatov na področju raziskav in razvoja, ki izhajajo 
iz osnovnih raziskav, financiranih v okviru Obzorja 2020, na trgu ter njihovo razširjanje na 
njem. Za povezovanje dveh programov bi moral Obzorje 2020 ponuditi nekatere ukrepe za 
ugotovitev potenciala („centri odličnosti“), tako da najboljšim centrom zagotovi „pečat 
odličnosti“.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26b) Evropski lokalni, regionalni in 
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nacionalni organi imajo pomembno vlogo 
pri izvajanju evropskega raziskovalnega 
prostora in pri zagotavljanju učinkovitega 
usklajevanja finančnih instrumentov 
Unije, zlasti pri spodbujanju povezav med 
Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi, v 
okviru regionalnih inovacijskih strategij, 
ki temeljijo na pametni specializaciji. 
Regije imajo ključno vlogo tudi pri 
razširjanju in izvajanju rezultatov Obzorja 
2020 ter ponujanju dopolnilnih 
instrumentov financiranja, vključno z 
javnimi naročili.

Obrazložitev

Nacionalni in regionalni organi bodo imeli kot glavni akterji pri programiranju in izvajanju 
kohezijske politike pomembno vlogo pri ustvarjanju in krepitvi potrebnih sinergij med to 
politiko in Obzorjem 2020. Regionalni organi morajo, da bi v celoti izkoristili priložnosti za 
ustvarjanje sinergij, razviti raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo 
ter olajšati izkoriščanje rezultatov programa Obzorje 2020, pri čemer morajo posebno 
pozornost nameniti vzpostavljanju prijaznih pogojev na trgu in poslovnega okolja. Ukrepi 
Evropske Komisije bi lahko podprli izvajanje tega koncepta na ravni držav članic.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) MSP so pomemben vir inovacij in 
rasti v Evropi. Zato je v Obzorju 2020, kot 
je Komisija opredelila v svojem 
priporočilu 2003/361/ES z dne 6. maja 
2003, potrebna odločna udeležba MSP. S 
tem bi morali biti podprti cilji Akta za mala 
podjetja.

(27) MSP so pomemben vir inovacij in 
rasti v Evropi. Zato je v Obzorju 2020, kot 
je Komisija opredelila v svojem 
priporočilu 2003/361/ES z dne 6. maja 
2003, potrebna odločna udeležba MSP. S 
tem bi morali biti podprti cilji Akta za mala 
podjetja. Obzorje 2020 bi moralo nuditi 
potrebne spodbude za privabljanje malih 
in srednjih podjetij k tej vrsti financiranja 
na ravni Unije ter zagotavljati sklop pravil 
in instrumentov, ki bi bistveno izboljšali 
dostop malih in srednjih podjetij do 
sredstev.

Predlog spremembe 19
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se ohranili enaki pogoji za vsa 
podjetja, dejavna na notranjem trgu, mora
biti financiranje iz Obzorja 2020 
oblikovano v skladu s pravili o državni 
pomoči, da se zagotovi učinkovitost javne 
porabe in se preprečijo izkrivljanja trga, 
kot so izpodrivanje zasebnih sredstev, 
ustvarjanje neučinkovitih tržnih struktur ali 
ohranjanje neučinkovitih podjetij.

(31) Da bi se ohranili enaki pogoji za vsa 
podjetja, dejavna na notranjem trgu, bi 
moralo biti financiranje iz Obzorja 2020 
oblikovano v skladu s pravili o državni 
pomoči, vključno z okvirom Skupnosti za 
državno pomoč za raziskave in razvoj ter 
inovacije, ki je v postopku pregleda, da se 
zagotovi učinkovitost javne porabe in se 
preprečijo izkrivljanja trga, kot so 
izpodrivanje zasebnih sredstev, ustvarjanje 
neučinkovitih tržnih struktur ali ohranjanje 
neučinkovitih podjetij.

Obrazložitev

Pretirano usmerjanje k financiranju kratkoročnih inovacij, ki so blizu uvedbe na trg, bi lahko 
izkrivilo konkurenco in oviralo bolj dolgoročne in temeljne raziskave, ki pogosto prispevajo k 
radikalnim in prebojnim inovacijam. Zato je treba delovati ne samo po črki, temveč v duhu 
pravil o državni pomoči za raziskave in razvoj.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Poraba sredstev za raziskave in 
inovacije iz skladov Unije in držav članic 
bi morala biti bolje usklajena, da bi bilo 
mogoče zagotavljati dopolnjevanje in 
večjo učinkovitost in prepoznavnost ter 
dosegati boljše sinergije. V okviru 
postopka ocenjevanja, predvidenega s to 
uredbo, bi Komisija morala po možnosti 
zagotoviti konkretne dokaze o 
dopolnjevanju in sinergijah, doseženih 
med proračunom EU in proračuni držav 
članic pri uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju raziskav in 
razvoja ter doseganju osnovnega 
kazalnika strategije Evropa 2020 za 
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inovacije.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Obzorje 2020 bi moralo zagotoviti 
čim večjo preglednost, odgovornost in 
demokratični nadzor inovativnih 
finančnih instrumentov in mehanizmov, 
ki zadevajo proračun Unije, zlasti v zvezi z 
njihovim pričakovanim in dejanskim 
prispevkom k doseganju ciljev Unije.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje zasebnih naložb, 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope.

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje javnih in
zasebnih naložb, ustvarjanje novih 
zaposlitvenih možnosti, spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter zagotavljanje dolgoročne 
trajnostne rasti in konkurenčnosti Evrope.

Obrazložitev

Glede na proračunske omejitve zaradi finančne in gospodarske krize, s katero se srečuje 
Evropa, ne smemo zanemarjati pametnih naložb v področja visoke dodane vrednosti, kot so 
raziskave in inovacije. Javna finančna prizadevanja na teh področjih je treba ohraniti ali 
povečati, Obzorje 2020 pa mora v zvezi s tem ustvarjati učinek vzvoda. Na drugi strani mora 
biti v ospredju vseh javnih naložb EU socialna, ekonomska in teritorialna kohezija Unije.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na 
razpolago zadostnih dodatnih sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije. S tem 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora. Zadevni kazalniki uspešnosti so 
določeni v uvodu Priloge I.

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na 
razpolago zadostnih dodatnih sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije. S tem 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora. Po ocenah naj bi do leta 2030 
Obzorje 2020 ustvarilo dodatnega 0,92 % 
BDP, 1,37 % izvoza, –0,15 % uvoza in 
0,40 % zaposlovanja. Zadevni kazalniki 
uspešnosti so določeni v uvodu Priloge I. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek za dejavnosti na podlagi 
naslova XIX PDEU bo razporejen med 
prednostne naloge iz člena 5(2), kot sledi:

2. Znesek za dejavnosti bo razporejen med 
prednostne naloge iz člena 5(2), kot sledi:

(a) odlična znanost, 27818 milijonov EUR; (a) odlična znanost, 31,705 % finančnih 
sredstev iz odstavka 1;

(b) vodilni položaj v industriji, 20280 
milijonov EUR;

(b) vodilni položaj v industriji, 22,544 % 
finančnih sredstev iz odstavka 1;

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 39,589 % finančnih 
sredstev iz odstavka 1;

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2212 milijonov 
EUR.

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2,521 % 
finančnih sredstev iz odstavka 1.

Okvirna razdelitev za posebne cilje v 
okviru prednostnih nalog in najvišji skupni 
znesek prispevka za neposredne nejedrske 

Okvirna razdelitev za posebne cilje v 
okviru prednostnih nalog in najvišji skupni 
znesek prispevka za neposredne nejedrske 
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ukrepe Skupnega raziskovalnega središča 
sta določena v Prilogi II.

ukrepe Skupnega raziskovalnega središča 
sta določena v Prilogi II. Letna 
proračunska sredstva odobri proračunski 
organ brez poseganja v določbe uredbe, ki 
določa večletni finančni okvir za obdobje 
2014–2020, in Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 3194 
milijonov EUR, kakor je določeno v 
Prilogi II. Prva dodelitev v višini 1542 
milijonov EUR se dodeli Evropskemu 
inštitutu za inovacije in tehnologijo za 
dejavnosti iz naslova XVII Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Druga 
dodelitev v višini do 1652 milijonov EUR 
je odvisna od ponovnega pregleda iz člena 
26(1). Ta dodaten znesek se, kot je 
navedeno v Prilogi II, dodeli sorazmerno 
iz zneska za poseben cilj „Vodilni položaj 
v omogočitvenih in ključnih 
tehnologijah“ v okviru prednostne naloge 
o vodilnem položaju v industriji, 
opredeljenega v odstavku 2(b), ter iz 
zneska za prednostno nalogo o družbenih 
izzivih, opredeljenega v odstavku 2(c).

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom v višini 3,64 % finančnih 
sredstev iz odstavka 1;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 3a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Letna proračunska sredstva za EIT odobri 
proračunski organ brez poseganja v 
določbe uredbe, ki določa večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020, in 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
xxx/201z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Da bi se lahko odzvala na nepredvidene 
razmere ali nove razvojne dosežke in 
potrebe ter da bi se upoštevale določbe
odstavka 3 tega člena, lahko Komisija po 
vmesni oceni Obzorja 2020, kakor je 
določeno v členu 26(1)(a) te uredbe, v 
okviru preverjanja letnega proračunskega 
postopka ponovno pregleda zneske za 
prednostne naloge iz odstavka 2 in okvirno 
razdelitev po posebnih ciljih v okviru teh 
prednostnih nalog iz Priloge II ter prenese 
odobritve med prednostnimi nalogami in 
posebnimi cilji v višini do 10 % skupne 
prvotne dodelitve za vsako prednostno 
nalogo in v višini 10 % prvotne okvirne 
razčlenitve za vsak posebni cilj. To se ne 
nanaša na znesek za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča iz 
odstavka 2 ali na prispevek Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo iz 
odstavka 3.

5. Da bi se lahko odzvala na nepredvidene 
razmere ali nove razvojne dosežke in 
potrebe ter da bi se upoštevale določbe
odstavka 3 tega člena, lahko Komisija po 
vmesni oceni Obzorja 2020, kakor je 
določeno v členu 26(1)(a) te uredbe, v 
okviru preverjanja letnega proračunskega 
postopka in brez poseganja v pooblastila 
proračunskega organa ponovno pregleda 
zneske za prednostne naloge iz odstavka 2 
in okvirno razdelitev po posebnih ciljih v 
okviru teh prednostnih nalog iz Priloge II 
ter prenese odobritve med prednostnimi 
nalogami in posebnimi cilji v višini do 
10 % skupne prvotne dodelitve za vsako 
prednostno nalogo in v višini 10 % prvotne 
okvirne razčlenitve za vsak posebni cilj.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (b) – točka (iv a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv a) države Efte, ki so podpisnice 
Sporazuma EGP, v skladu z določbami 
navedenega sporazuma.

Predlog spremembe 29

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, razširjanju sodelovanja pri 
raziskavah in inovacijah po vsej Uniji,
sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Človeški viri

Obzorje 2020 prispeva k spodbujanju in 
privlačnosti poklicne poti raziskovalcev v 
vsej Evropi. Zato se izvaja na način, ki 
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spodbuja ustanovitev enotnega trga za 
raziskovalce.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se nameni načelu 
sorazmernosti, pravici do zasebnosti, 
pravici do varstva osebnih podatkov, 
pravici do telesne in duševne integritete 
osebe, pravici do nediskriminacije in 
potrebi po zagotavljanju visoke stopnje 
zaščite zdravja ljudi.

Posebna pozornost se nameni načelu 
sorazmernosti, pravici do zasebnosti, 
pravici do varstva osebnih podatkov, 
pravici do telesne in duševne integritete 
osebe, pravici do nediskriminacije na 
podlagi narodnosti, etničnega porekla, 
invalidnosti, vere ali prepričanja, starosti, 
spola ali spolne usmerjenosti in potrebi po 
zagotavljanju visoke stopnje zaščite 
zdravja ljudi.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Sinergije s strukturnimi skladi
Obzorje 2020 prispeva k zmanjšanju 
razkoraka na področju raziskav in 
inovacij v Uniji z omogočanjem sinergij s 
kohezijsko politiko pri podpiranju 
raziskav in inovacij, in sicer z usklajenim 
izvajanjem dopolnilnih ukrepov. Kjer je to 
mogoče, se bo spodbujala 
interoperabilnost obeh instrumentov ter 
kumulativno ali kombinirano 
financiranje, ne da bi bilo pri tem 
ogroženo načelo odličnosti. Obzorje 2020 
z zagotavljanjem pečata odličnosti 
prispeva k ocenjevanju potenciala, 
prepoznavanju najboljših centrov in 
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izboljševanju njihove prepoznavnosti.

Obrazložitev

Kot navaja predlagana nova uvodna izjava 26a, sta tako Obzorje 2020 kot kohezijska politika 
kljub različnima usmeritvama zelo pomembna za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020. 
Zato sta sinergija in dopolnjevanje med njima nujno potrebna. Kohezijska politika mora 
regionalne akterje na področju raziskav in inovacij pripraviti na sodelovanje pri projektih v 
okviru programa Obzorje 2020, na drugi strani pa mora zagotoviti načine za izkoriščanje 
rezultatov na področju raziskav in razvoja, ki izhajajo iz osnovnih raziskav, financiranih v 
okviru Obzorja 2020, na trgu ter njihovo razširjanje na njem.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotavljanju ustrezne udeležbe malih in
srednje velikih podjetij (MSP) v 
Obzorju 2020 in ustreznega učinka inovacij 
nanje. V okviru dogovorov o ocenjevanju 
in spremljanju se izvedejo kvantitativne in 
kvalitativne ocene udeležbe MSP.

1. Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotavljanju ustrezne udeležbe malih in 
srednjih podjetij (MSP) v Obzorju 2020 in 
ustreznega učinka inovacij nanje. V okviru 
dogovorov o ocenjevanju in spremljanju se 
izvedejo kvantitativne in kvalitativne ocene 
udeležbe MSP. Komisija zlasti v največji 
možni meri zagotavlja, da v Obzorju 2020 
sodelujejo mala in srednja podjetja, s tem 
ko jim nudi tudi potrebno podporo, ki jim 
omogoča, da izpolnijo zahteve in 
izboljšajo svoj dostop do sredstev iz tega 
programa.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Celostni pristop iz odstavkov 1 in 2 naj 
bi prinesel približno 15 % skupnega 
združenega proračuna za posebni cilj
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
in prednostno nalogo „Družbeni izzivi“, 

3. Celostni pristop iz odstavkov 1 in 2 naj 
bi prinesel (i) najmanj 15 % skupnega 
združenega proračuna za posebni cilj
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
in prednostno nalogo „Družbeni izzivi“, 
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namenjenega MSP. namenjenega MSP, in (ii) 50 % 
sodelujočih MSP, ki uvajajo inovacije, ki 
so nove za podjetje ali trg (obsega obdobje 
projekta in dodatna tri leta).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dolgoročna zaveza vseh partnerjev na 
podlagi skupne vizije in jasno opredeljenih 
ciljev;

(c) dolgoročna finančna zaveza vseh 
partnerjev na podlagi skupne vizije in jasno 
opredeljenih ciljev;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 22 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti posredovanja informacij ter 
izvajanja ukrepov sporočanja so sestavna 
naloga vseh ukrepov, ki jih podpira 
Obzorje 2020.

Dejavnosti posredovanja informacij ter 
izvajanja ukrepov sporočanja so sestavna 
naloga vseh ukrepov, ki jih podpira 
Obzorje 2020, pri čemer je posebna 
pozornost namenjena zagotavljanju teh 
informacij na način, ki omogoča preprost 
dostop vsem, zlasti invalidom.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 22 – pododstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pobude, katerih cilj je širjenje 
ozaveščenosti in olajšanje dostopa 
financiranja v okviru Obzorja 2020, zlasti 
za tiste regije ali vrste udeležencev, ki niso 
zadostno zastopane;

(a) pobude, katerih cilj je širjenje 
ozaveščenosti in olajšanje dostopa 
financiranja v okviru Obzorja 2020, zlasti 
za tiste regije ali vrste udeležencev, ki niso 
zadostno zastopane, kot to velja za 
invalidne raziskovalce in udeležence;
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka (a) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Najpozneje konec leta 2017 Komisija 
izvede, s pomočjo neodvisnih 
strokovnjakov, ponovni pregled 
Evropskega instituta za inovacije in 
tehnologijo. Druga dodelitev sredstev 
Evropskemu inštituti za inovacije in 
tehnologijo, kakor je opredeljena v členu 
6(3), se sprosti na podlagi tega ponovnega 
pregleda. Ponovni pregled oceni napredek 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo glede na vse naslednje:

(a) Do konca leta 2016 Komisija izvede, s 
pomočjo neodvisnih strokovnjakov, 
ponovni pregled Evropskega instituta za 
inovacije in tehnologijo. Druga dodelitev 
sredstev Evropskemu inštituti za inovacije 
in tehnologijo, kakor je opredeljena v členu 
6(3), se sprosti na podlagi tega ponovnega 
pregleda. Ponovni pregled oceni napredek 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo glede na vse naslednje:

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka (a) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) dogovorjen časovni okvir za 
vzpostavitev tretjega vala skupnosti znanja 
in inovacij ter načrtovane finančne potrebe 
obstoječih v skladu z njihovim posebnim 
razvojem; ter

(ii) uspeh vzpostavljanja novih skupnosti 
znanja in inovacij ter načrtovane finančne 
potrebe obstoječih v skladu z njihovim 
posebnim razvojem; ter

Obrazložitev

Za večjo preglednost bi sredstva za EIT morala biti vključena v proračun kot samostojna 
proračunska postavka. Prav tako je pomembno, da ima EIT popoln dostop do svojih sredstev, 
da lahko čim bolje opravlja svoje naloge. Vendar mora EIT še vedno dokazati, da lahko 
izpolni svoje naloge. Če se z vmesnim vrednotenjem ugotovi, da to ni mogoče, bi bilo treba 
dejavnosti EIT končati in preostala sredstva enakomerno prerazporediti na tri stebre 
programa.

Predlog spremembe 40
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka (a) – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo ter skupnosti 
znanja in inovacij k prednostni nalogi o 
družbenih izzivih in k posebnemu cilju o
„vodilnem položaju v omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah“ programa
Obzorje 2020.

(iii) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo ter skupnosti 
znanja in inovacij k prednostni nalogi o 
družbenih izzivih in k posebnemu cilju o
„vodilnem položaju v omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah“ programa
Obzorje 2020 ter k evropskemu 
raziskovalnemu prostoru.

Obrazložitev

Sinergije med EIT in evropskim raziskovalnim prostorom bi bilo treba vključiti v oceno.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Najkasneje konec leta 2017 in ob 
upoštevanju naknadne ocene sedmega 
okvirnega programa, ki se bo zaključil 
konec leta 2015, ter ponovnega pregleda 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo, Komisija s pomočjo 
neodvisnih strokovnjakov izvede vmesno 
oceno Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa, vključno z Evropskim 
raziskovalnim svetom, in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo glede dosežkov (na ravni 
rezultatov in napredka proti učinkom) 
ciljev Obzorja 2020 in nadaljnjega pomena 
vseh ukrepov, učinkovitosti in rabe 
sredstev, področij, na katerih je možna 
dodatna poenostavitev, in dodane vrednosti 
Unije. Ocena upošteva tudi vidike, ki so 
povezani z dostopom do možnosti 
financiranja za vse udeležence v vseh 
regijah, za MSP in za spodbujanje 
zastopanosti obeh spolov. Ocena upošteva 

(b) Najkasneje konec leta 2017 in ob 
upoštevanju naknadne ocene sedmega 
okvirnega programa, ki se bo zaključil 
konec leta 2015, ter ponovnega pregleda 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo, Komisija s pomočjo 
neodvisnih strokovnjakov izvede vmesno 
oceno Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa, vključno z Evropskim 
raziskovalnim svetom, in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo glede dosežkov (na ravni 
rezultatov in napredka proti učinkom) 
ciljev Obzorja 2020 in nadaljnjega pomena 
vseh ukrepov, učinkovitosti in rabe 
sredstev, področij, na katerih je možna 
dodatna poenostavitev, in dodane vrednosti 
Unije. Ocena upošteva tudi vidike, ki so 
povezani z dostopom do možnosti 
financiranja za širitev odličnosti 
znanstvene in inovacijske baze Unije v 
vseh regijah, za MSP in za spodbujanje 
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tudi prispevek ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter rezultate glede 
dolgoročnega učinka predhodnih ukrepov.

zastopanosti obeh spolov. Ocena upošteva 
tudi prispevek ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter rezultate glede 
dolgoročnega učinka predhodnih ukrepov.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V okviru postopka ocenjevanja, 
opisanega pod točko (b) odstavka 1, 
Komisija po možnosti zagotovi konkretne 
dokaze o dopolnjevanju in sinergijah, 
doseženih med proračunom Unije in 
proračuni držav članic pri uresničevanju 
ciljev strategije Evropa 2020 na področju 
raziskav in razvoja ter doseganju 
osnovnega kazalnika strategije 
Evropa 2020 na področju inovacij.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga I – uvodni del – del I – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Raziskovalna infrastruktura bo razvila 
evropsko raziskovalno infrastrukturo za 
leto 2020 in naprej, spodbujala njihov 
inovacijski potencial in človeški kapital ter 
te dejavnosti dopolnjevala s povezano 
politiko Unije in mednarodnim 
sodelovanjem.

(d) Raziskovalna infrastruktura bo razvila 
evropsko raziskovalno infrastrukturo na 
svetovni ravni za leto 2020 in naprej, 
spodbujala in širila odličnost znanstvene 
in inovacijske baze Unije in človeški 
kapital ter te dejavnosti dopolnjevala s 
povezano politiko Unije in mednarodnim 
sodelovanjem. „Storitev Unije za posojila 
in jamstva za raziskave in inovacije“ se 
primerno uporablja, da se spodbudi 
zbiranje dodatnih sredstev za te naložbe 
ter učinkovito povezovanje industrije z 
akademskimi krogi.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga I – uvodni del – del III – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov
in surovine;

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov
ter trajnostna raba surovin;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga I – uvodni del – del III – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga
ter njegov vpliv na družbo, pri čemer 
dajejo nov poudarek na dejavnosti, 
povezane z inovacijami, kot so poskusno 
izvajanje, predstavitev, preskusne naprave, 
podpora javnega naročanja, oblikovanje, 
inovacije, usmerjene na končnega 
uporabnika, socialne inovacije in tržno 
uveljavljanje inovacij.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj bi raziskovanje v Evropi ostalo na 
svetovni ravni, mora Evropa vzpostaviti 

Če naj bi raziskovanje v Evropi ostalo na 
svetovni ravni, mora Evropa vzpostaviti 
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zadostno in stabilno osnovo za gradnjo, 
vzdrževanje in upravljanje raziskovalnih 
infrastruktur. Za to je potrebno znatno in
učinkovito sodelovanje med evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi financerji, pri 
katerem se bodo izvajala prizadevanja za 
trdno povezavo s kohezijsko politiko, kar 
bo zagotovilo sinergije in skladen pristop.

zadostno in stabilno osnovo za gradnjo, 
vzdrževanje in upravljanje raziskovalnih 
infrastruktur. To zahteva, da se dajo na 
voljo primerna sredstva iz „Storitve Unije
za posojila in jamstva za raziskave in 
inovacije“, s čimer se spodbudi zbiranje 
dodatnih sredstev za te naložbe ter 
učinkovito povezovanje industrije z 
akademskimi krogi. Za to je potrebno 
učinkovito sodelovanje med evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi financerji, pri 
katerem se bodo izvajala prizadevanja za 
trdno povezavo s kohezijsko politiko, kar 
bo zagotovilo sinergije in skladen pristop.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta posebni cilj obravnava temeljno zavezo 
vodilne pobude Unija inovacij, ki poudarja 
ključno vlogo raziskovalnih infrastruktur 
na svetovni ravni pri omogočanju 
prelomnih raziskav in inovacij. Pobuda 
poudarja potrebo po združevanju virov v 
vsej Evropi in, v nekaterih primerih na 
svetovni ravni, da bi lahko zgradili in 
upravljali raziskovalne infrastrukture. Tudi 
vodilna pobuda Evropska digitalna agenda 
poudarja potrebo po krepitvi elektronskih 
infrastruktur Evrope in pomen razvoja 
inovacijskih grozdov, ki bodo ustvarili 
inovativno prednost Evrope.

Ta posebni cilj obravnava temeljno zavezo 
vodilne pobude Unija inovacij, ki poudarja 
ključno vlogo raziskovalnih infrastruktur 
na svetovni ravni pri omogočanju 
prelomnih raziskav ter pri krepitvi in
širjenju odličnosti znanstvene in 
inovacijske baze Unije. Pobuda poudarja 
potrebo po združevanju virov v vsej Evropi 
in, v nekaterih primerih na svetovni ravni, 
da bi lahko zgradili in upravljali 
raziskovalne infrastrukture. Tudi vodilna 
pobuda Evropska digitalna agenda 
poudarja potrebo po krepitvi elektronskih 
infrastruktur Evrope in pomen razvoja 
inovacijskih grozdov, ki bodo ustvarili 
inovativno prednost Evrope.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti 
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje. V določenih primerih 
bodo potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev, ki nameravajo razviti 
tehnologije in jih uporabiti za obravnavanje 
družbenih izzivov.

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti 
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje. V določenih primerih 
bodo potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev in partnerstev z 
organizacijami civilne družbe, ki 
nameravajo razviti tehnologije in metode 
ter jih uporabiti za obravnavanje družbenih 
izzivov.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, revmatične 
in mišičnoskeletne bolezni, nevrološke in 
duševne motnje, prekomerna telesna teža 
in debelost ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 120 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi revmatičnih in mišičnoskeletnih 
bolezni in 27 milijonov zaradi sladkorne 
bolezni, medtem ko so bili skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) ocenjeni na 
800 milijard EUR, skupni stroški 
revmatičnih in mišičnoskeletnih bolezni 
pa na 240 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

Obrazložitev

V skladu z znanstvenimi izsledki so revmatične in mišičnoskeletne bolezni med glavnimi 
kroničnimi obolenji evropskih državljanov. Ti podatki med drugim prihajajo od projekta 
EUMUSC.NET. Gre za trenutno študijo, ki jo sofinancira Evropska komisija in ki dokazuje, 
da so revmatične in mišičnoskeletne bolezni med najbolj pogostimi, onesposabljajočimi in 
dragimi obolenji. Predstavljajo ogromno breme za posameznike in družbe v EU, zlasti ob 
upoštevanju, da gre za bolezni, ki starejšim najbolj preprečujejo živeti zdravo, dejavno in 
neodvisno življenje. Ker lahko besedilo Okvirnega programa Horizont 2020 usmerja 
prihodnji razvoj z dajanjem prednosti raziskovalnim področjem pri financiranju, je nujno, da 
so najpomembnejša obolenja, povezana z velikimi družbenimi izzivi, natančno in pošteno 
omenjena.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje novih načinov sodelovanja 
med državami v Uniji in zunaj nje, pa tudi 
med zadevnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi skupnosti, bo zato osrednja 

Spodbujanje novih načinov sodelovanja 
med državami v Uniji in zunaj nje, pa tudi 
med zadevnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi skupnosti, bo zato osrednja 
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naloga v okviru tega izziva. Sistematično 
se bo izvajalo spodbujanje državljanov in 
industrije k sodelovanju, podpiranje 
inovativnih družbenih in tehnoloških 
procesov, spodbujanje pametne in 
participativne javne uprave ter spodbujanje 
z dokazi podprto oblikovanje politik, da bi 
okrepili pomen vseh teh dejavnosti za 
oblikovalce politike, družbene in 
ekonomske akterje ter državljane. Ob 
upoštevanju navedenega bodo raziskave in 
inovacije predpogoj za konkurenčnost 
evropskih industrijskih panog in storitev, 
zlasti na področju varnosti, digitalnega 
razvoja in varovanja zasebnosti.

naloga v okviru tega izziva. Sistematično 
se bo izvajalo spodbujanje državljanov in 
industrije k sodelovanju, podpiranje 
inovativnih družbenih in tehnoloških 
procesov, spodbujanje pametne in 
participativne javne uprave ter spodbujanje 
z dokazi podprto oblikovanje politik, da bi 
okrepili pomen vseh teh dejavnosti za 
oblikovalce politike, družbene in 
ekonomske akterje ter državljane. Ob 
upoštevanju navedenega bodo raziskave in 
inovacije predpogoj za konkurenčnost 
evropskih industrijskih panog in storitev, 
zlasti na področju varnosti, digitalnega 
razvoja in varovanja zasebnosti. Uspeh 
izvajanja potrebnih sprememb je resnično 
odvisen od zanimanja javnosti za znanost 
in inovacije ter njune koristi. Za 
doseganje tega se je pri družbenih izzivih 
bistveno osredotočati na družbene vidike, 
ki ne vključujejo le panožnih akterjev, 
temveč tudi raziskovalce in univerze ter 
civilno družbo in njene organizacije in 
institucije.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah, da bi dosegli 
znanost z družbo in za njo, in

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga II – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev za program 
Obzorje 2020 je naslednja (v 

Okvirna razdelitev za program 
Obzorje 2020 je naslednja (v 
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milijonih EUR): milijonih EUR):
I Odlična znanost, od tega: 27818 I Odlična znanost, od tega: 31,705 %
1. Evropski raziskovalni 
svet

15008 1. Evropski raziskovalni 
svet

2. Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije

3505 2. Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije

3. Ukrepi Marie Curie za 
razvoj spretnosti, 
usposabljanje in poklicni 
razvoj

6503 3. Ukrepi Marie Curie za 
razvoj spretnosti, 
usposabljanje in poklicni 
razvoj

4. Evropske raziskovalne 
infrastrukture (tudi e-
infrastrukture)

2802 4. Evropske raziskovalne
infrastrukture (tudi e-
infrastrukture)

II Vodilni položaj v 
industriji, od tega:

20280 II Vodilni položaj v 
industriji, od tega:

22,544 %

1. Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij*

15580
od tega 
500 za 

EIT

1. Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih 
in industrijskih 
tehnologij*

2. Dostop do tveganega 
kapitala**

4000 2. Dostop do tveganega 
kapitala**

3. Inovacije v MSP 700 3. Inovacije v MSP

III Družbeni izzivi, od tega: 35888 III Družbeni izzivi, od 
tega:

39,589 %

1. Zdravje, demografske 
spremembe in dobro počutje

9077
od tega 
292 za 

EIT

1. Zdravje, demografske 
spremembe in dobro 
počutje

2. Zanesljiva preskrba s 
hrano, trajnostno kmetijstvo, 
morsko in pomorsko 
raziskovanje ter 
biogospodarstvo

4694
od tega 
150 za 

EIT

2. Zanesljiva preskrba s 
hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in 
pomorsko raziskovanje ter 
biogospodarstvo

3. Zanesljiva, čista in 
učinkovita energija

6537
od tega 
210 za 

EIT

3. Zanesljiva, čista in 
učinkovita energija

4. Pametni, zeleni in 
integrirani prevoz

7690
od tega 
247 za 

EIT

4. Pametni, zeleni in 
integrirani prevoz

5. Podnebni ukrepi, 
učinkovita raba virov in 
surovine 

3573

od tega 
115 za 

5. Podnebni ukrepi, 
učinkovita raba virov in 
surovine 
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EIT

6. Vključujoče, inovativne 
in varne družbe

4317
od tega 
138 za 

EIT

6. Vključujoče, inovativne 
in varne družbe

Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo 
(EIT) 

1542 
+1652

***

Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo 
(EIT) 

3,64 %

Nejedrske neposredne 
dejavnosti Skupnega 
raziskovalnega središča

2212 Nejedrske neposredne 
dejavnosti Skupnega 
raziskovalnega središča

2,521 %

SKUPAJ 87740 SKUPAJ 100 %
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