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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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Program Obzorje 2020 je treba izvajati 
zato, ker neposredno prispeva k ustvarjanju 
vodilnega položaja industrije, rasti in 
zaposlovanju v Evropi in bi moral odražati 
strateško vizijo iz Sporočila Komisije z dne 
6. oktobra 2010 Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko–
socialnemu odboru in Odboru regij
„Vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 
Unija inovacij“, pri čemer namerava 
Komisija temeljito poenostaviti dostop za 
udeležence.

(2) Program Obzorje 2020 je treba izvajati 
zato, ker neposredno prispeva k odličnosti 
pri raziskavah in inovacijah, ustvarjanju 
vodilnega položaja industrije, rasti in 
zaposlovanju v Evropi in bi moral odražati 
strateško vizijo iz Sporočila Komisije z dne 
6. oktobra 2010 Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko–
socialnemu odboru in Odboru regij
„Vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 
Unija inovacij“, pri čemer namerava 
Komisija temeljito poenostaviti dostop za 
udeležence. Hkrati bi moral program 
Obzorje 2020 ustrezno upoštevati potrebo 
po razlikovanju med različnimi vrstami 
udeležencev.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obzorje 2020 mora podpreti doseganje 
in delovanje Evropskega raziskovalnega 
prostora, v katerem je zagotovljen prost 
pretok raziskovalcev, znanstvenega znanja 
in tehnologije, s krepitvijo sodelovanja 
med Unijo in državami članicami, 
predvsem z uporabo usklajenega sklopa 
pravil.

(3) Obzorje 2020 bi moralo podpreti 
doseganje in delovanje Evropskega 
raziskovalnega prostora, v katerem bi bil
zagotovljen prost pretok raziskovalcev, 
znanstvenega znanja in tehnologije, s 
krepitvijo sodelovanja med Unijo in 
državami članicami, predvsem z uporabo 
usklajenega in preglednega sklopa pravil.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo ustrezno odražati 
priporočila Evropskega parlamenta, kot so 
povzeta v „Poročilu o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, in Sveta v zvezi s 
poenostavitvijo upravnih in finančnih 
zahtev okvirnih raziskovalnih programov. 
Pravila morajo zagotoviti nadaljevanje 
ukrepov za poenostavitev, ki so se izvajali 
že v skladu s Sklepom št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013), ter nadaljevati z 
zmanjševanjem upravnih bremen za 
udeležence in zapletenosti finančnih 
določb, da se zmanjšajo finančne napake. 
Pravila morajo tudi ustrezno obravnavati 
skrbi in priporočila raziskovalne skupnosti, 
ki izhajajo iz razprave, začete s Sporočilom 
Komisije z dne 29. aprila 2010 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko–socialnemu 
odboru in Odboru regij o „Poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, ki mu je sledila zelena knjiga 
z dne 9. februarja 2011 „Spremeniti izzive 
v priložnosti: na poti k skupnemu 
strateškemu okviru za financiranje raziskav 
in inovacij v EU“.

(4) Pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo ustrezno odražati 
priporočila Evropskega parlamenta, kot so 
povzeta v „Poročilu o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, in Sveta v zvezi s 
poenostavitvijo upravnih in finančnih 
zahtev okvirnih raziskovalnih programov.
Evropski parlament je v resoluciji z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 znova pozval h koreniti 
poenostavitvi financiranja raziskav in 
razvoja v Uniji ter poudaril, da bi moralo 
biti povečanje sredstev pospremljeno s 
precejšnjo poenostavitvijo postopkov 
financiranja. Pravila morajo zagotoviti 
nadaljevanje ukrepov za poenostavitev, ki 
so se izvajali že v skladu s Sklepom 
št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
Sedmem okvirnem programu Evropske 
skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013), ter 
nadaljevati z zmanjševanjem upravnih 
bremen za udeležence in zapletenosti 
finančnih določb, da se olajša udeležba in 
zmanjšajo finančne napake. Pravila morajo 
tudi ustrezno obravnavati skrbi in 
priporočila raziskovalne skupnosti, ki 
izhajajo iz razprave, začete s Sporočilom 
Komisije z dne 29. aprila 2010 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko–socialnemu 
odboru in Odboru regij o „Poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, ki mu je sledila zelena knjiga 
z dne 9. februarja 2011 „Spremeniti izzive 
v priložnosti: na poti k skupnemu 
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strateškemu okviru za financiranje raziskav 
in inovacij v EU“. Konkretno to pomeni, 
da bi moral biti cilj poenostavitve pravil za 
sodelovanje in razširjanje ta, da se skrajša 
povprečni čas za pridobitev donacije za 
100 dni v primerjavi s stanjem iz leta 
2011, kot je to zapisano v sporočilu 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regije z dne 30. 
novembra 2011 „Obzorje 2020 – Okvirni 
program za raziskave in inovacije“2.
__________
1Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)808 konč.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Od začetka bi morala biti pravila za 
sodelovanje in razširjanje v okviru 
Obzorja 2020 jasna in pregledna ter 
zagotavljati kar največjo udeležbo malih 
in srednjih podjetij. Zaradi pravne 
gotovosti in jasnosti bi morala pravila 
načeloma ostati veljavna skozi celotno 
obdobje programa. Če jih je treba 
spremeniti, to ne bi smelo oškodovati 
udeležencev, katerih projekti so bili 
odobreni v skladu s predhodnimi pravili. 
Vsa ustrezna navodila in smernice za vse 
upravičence in revizorje bi morali biti na 
voljo od začetka izvajanja programa.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zagotoviti je treba celovit pristop z 
združitvijo dejavnosti, ki jih obsegajo 

(6) Zagotoviti je treba celovit pristop z 
združitvijo dejavnosti, ki jih obsegajo 
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sedanji Sedmi okvirni program za 
raziskave, Okvirni program za 
konkurenčnost in inovacije ter Evropski 
inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), 
da se zagotovi lažje sodelovanje, ustvari 
skladnejši sklop instrumentov ter poveča 
znanstveni in gospodarski učinek ob 
istočasnem preprečevanju podvajanja in 
drobljenja. Zaradi zagotovitve skladnega 
okvira je treba uporabljati skupna pravila, 
ki bi morala olajšati sodelovanje v 
programih, financiranih s sredstvi Unije iz 
proračuna Obzorje 2020, vključno s 
sodelovanjem v programih, ki jih 
upravljajo Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo, skupna podjetja ali katere koli 
druge strukture v skladu s členom 187 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali 
sodelovanje v programih, ki jih izvajajo 
države članice v skladu s členom 185 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Vendar pa je treba zagotoviti 
prilagodljivost pri sprejemanju posebnih 
pravil, če je to utemeljeno s posebnimi 
potrebami posameznih ukrepov in 
Komisija s tem soglaša.

sedanji Sedmi okvirni program za 
raziskave, Okvirni program za 
konkurenčnost in inovacije ter Evropski 
inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), 
da se zagotovi lažje sodelovanje, ustvari 
skladnejši sklop instrumentov ter poveča 
znanstveni in gospodarski učinek ob 
istočasnem preprečevanju podvajanja in 
drobljenja. Zaradi zagotovitve skladnega 
okvira je treba uporabljati skupna pravila, 
ki bi morala olajšati sodelovanje v 
programih, financiranih s sredstvi Unije iz 
proračuna Obzorje 2020, vključno s 
sodelovanjem v programih, ki jih 
upravljajo Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo, skupna podjetja ali katere koli 
druge strukture v skladu s členom 187 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali 
sodelovanje v programih, ki jih izvajajo 
države članice v skladu s členom 185 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Vendar pa je treba zagotoviti 
prilagodljivost pri sprejemanju posebnih 
pravil, če je to utemeljeno s posebno 
naravo posameznih ukrepov in njihovo 
bližino trgu in Komisija s tem soglaša.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo poskrbeti za skladen, 
celovit in pregleden okvir za zagotavljanje 
čim bolj učinkovitega izvajanja ob 
upoštevanju potrebe po lahkem dostopu za 
vse udeležence, predvsem za mala in 
srednje velika podjetja, na podlagi 
poenostavljenih postopkov. Finančna 
pomoč Unije se lahko zagotavlja v 
različnih oblikah.

(9) Ta pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo poskrbeti za skladen, 
celovit in pregleden okvir za zagotavljanje 
čim bolj učinkovitega izvajanja ob 
upoštevanju potrebe po lahkem dostopu za 
vse udeležence, predvsem za mala in 
srednje velika podjetja, na podlagi 
poenostavljenih postopkov. Program 
Obzorje 2020 bi moral zagotoviti znatno 
zmanjšanje upravnega bremena za 
upravičence. Za njegovo zmanjšanje pa bi 
bilo treba v skladu s finančno uredbo, 
mednarodnimi računovodskimi standardi 
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in merili upravičenosti sprejeti običajne 
prakse stroškovnega računovodstva v 
najširšem možnem obsegu. Finančna 
pomoč Unije se lahko zagotavlja v 
različnih oblikah.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Mala in srednja podjetja so 
pomemben vir inovacij in rasti v Evropi, 
zato je treba dejavno spodbujati in 
omogočiti tesno udeležbo teh subjektov v 
programu Obzorje 2020. V ta namen je 
izjemnega pomena, da se uporablja 
enotna opredelitev malih in srednjih 
podjetij v skladu s priporočilom Komisije 
št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o 
opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij1.
__________
1 UL L 124, 30.5.2003, str. 36.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Primerno je določiti pogoje za 
zagotovitev finančnih sredstev Unije za 
udeležence ukrepov v okviru programa 
Obzorje 2020. Zaradi zmanjšanja 
zapletenosti obstoječih pravil za 
financiranje in povečanja prilagodljivosti 
pri izvajanju projektov je treba sprejeti 
poenostavljen sistem povračila stroškov z 
večjo uporabo pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in lestvic stroškov na 
enoto. Zaradi poenostavitve je treba 
uporabljati enotno stopnjo povračila za 
vsako vrsto ukrepa, brez razlikovanja 

(12) Primerno je določiti pogoje za 
zagotovitev finančnih sredstev Unije za 
udeležence ukrepov v okviru programa 
Obzorje 2020. Zaradi zmanjšanja 
zapletenosti obstoječih pravil za 
financiranje in povečanja prilagodljivosti 
pri izvajanju projektov je treba sprejeti 
poenostavljen sistem povračila stroškov z 
večjo uporabo pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in lestvic stroškov na 
enoto, vključno z enotno stopnjo povračila 
za vse dejavnosti stroškov, pri čemer pa je 
dovoljeno razlikovanje med različnimi 
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glede na vrsto udeležencev. vrstami udeležencev.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Posebne izzive na področju raziskav 
in inovacij je treba obravnavati z novimi 
oblikami financiranja, kot so nagrade, 
predkomercialno naročanje in javno 
naročanje inovativnih rešitev, ki zahtevajo 
posebna pravila.

(13) Posebne izzive na področju raziskav 
in inovacij bi lahko obravnavali z novimi, 
potencialno bolj učinkovitimi oblikami 
financiranja, kot so nagrade, 
predkomercialno naročanje in javno 
naročanje inovativnih rešitev, ki zahtevajo 
posebna pravila, ter z okrepljeno in bolj 
usmerjeno uporabo inovativnih finančnih 
instrumentov. Države članice in Komisija 
bi si morale prizadevati, da bi bile bolj 
prepoznavne in dostopne za ustrezne 
zainteresirane strani.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Ta pravila bi morala zagotoviti čim 
večjo preglednost, odgovornost in 
demokratični nadzor nad inovativnimi 
finančnimi instrumenti in mehanizmi, ki 
vključujejo proračunska sredstva Unije, 
zlasti glede njihovega pričakovanega in 
dejanskega prispevka k doseganju ciljev 
Unije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Finančne interese Unije je treba (15) Finančne interese Unije je treba 
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zaščititi s sorazmernimi ukrepi v celotnem 
ciklu odhodkov.

zaščititi s potrebnimi, sorazmernimi in 
učinkovitimi ukrepi v celotnem ciklu 
odhodkov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zaradi boljše preglednosti je treba 
objaviti imena strokovnjakov, ki so 
pomagali Komisiji ali ustreznim organom 
financiranja pri uporabi te uredbe. Kadar bi 
objava imena strokovnjaka ogrozila
njegovo ali njeno varnost ali integriteto ali 
neupravičeno posegla v njegovo ali njeno 
zasebnost, morajo Komisija ali organi 
financiranja imeti možnost, da se vzdržijo 
objave takšnih imen.

(17) Zaradi boljše preglednosti je treba 
objaviti imena pravnih subjektov, ki so bili 
deležni financiranja, in strokovnjakov, ki 
so pomagali Komisiji ali ustreznim 
organom financiranja pri uporabi te uredbe.
Kadar je mogoče upravičeno sklepati, da
bi objava imena škodila komercialnim 
interesom udeleženca oziroma ogrozila 
varnost ali integriteto strokovnjaka ali 
neupravičeno posegla v njegovo ali njeno 
zasebnost, morajo Komisija ali organi 
financiranja imeti možnost, da se vzdržijo 
objave takšnih imen.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ financiranja lahko določi pravila, 
ki odstopajo od pravil iz te uredbe ali 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [finančna 
uredba], če je to določeno v temeljnem 
aktu, ali s soglasjem Komisije, če to 
zahtevajo posebni operativni razlogi.

3. Organ financiranja lahko določi pravila, 
ki odstopajo od pravil iz te uredbe ali 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [finančna 
uredba], če je to določeno v temeljnem 
aktu, ali s soglasjem Komisije, če to 
zahtevajo posebni operativni razlogi, v tem 
primeru Komisija o tem ustrezno obvesti 
obe veji proračunskega organa.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija brez poseganja v člen 3 
zagotovi institucijam in organom Unije, 
vsaki državi članici ali pridruženi državi na 
njihovo zahtevo vse uporabne podatke, ki 
so ji na voljo o rezultatih udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:

1. Komisija brez poseganja v člen 3 objavi 
imena prejemnikov sredstev EU ter
zagotovi institucijam in organom Unije, 
vsaki državi članici ali pridruženi državi na 
njihovo zahtevo vse uporabne podatke, ki 
so ji na voljo o rezultatih udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 10 Uredbe (EU) 
XX/2012 [Obzorje 2020] lahko 
financiranje poteka v eni ali več oblikah, 
določenih z Uredbo (EU) št. XX/2012 
[finančna uredba], zlasti v obliki donacij, 
nagrad, naročanja in finančnih 
instrumentov.

V skladu s členom 10 Uredbe (EU) 
XX/2012 [Obzorje 2020] lahko 
financiranje poteka v eni ali več oblikah, 
določenih z Uredbo (EU) št. XX/2012 
[finančna uredba], med drugim v obliki 
donacij, nagrad, naročanja in finančnih 
instrumentov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Predlog, ki nasprotuje etičnim načelom 
ali kateri koli veljavni zakonodaji ali ne 
izpolnjuje pogojev, določenih v Sklepu
(EU) št. XX/XX [posebni program], 
delovnem programu ali delovnem načrtu 
ali razpisu za zbiranje predlogov, se lahko 
kadar koli izključi iz postopkov 
ocenjevanja, izbora in dodelitve sredstev.

3. Predlog, ki nasprotuje etičnim načelom 
ali kateri koli veljavni zakonodaji ali ne 
izpolnjuje pogojev, določenih v Sklepu št.
XX/XX/EU [posebni program], delovnem 
programu ali delovnem načrtu ali razpisu 
za zbiranje predlogov, se izključi iz 
postopkov ocenjevanja, izbora in dodelitve 
sredstev.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za vse dejavnosti, financirane v ukrepu, 
se uporablja enotna stopnja povračila 
upravičenih stroškov. Najvišja stopnja se 
določi v delovnem programu ali delovnem 
načrtu.

3. Za vse dejavnosti, financirane v ukrepu, 
se uporablja enotna stopnja povračila 
upravičenih stroškov, pri čemer pa je 
dovoljeno razlikovanje med različnimi 
vrstami udeležencev. Najvišja stopnja se 
določi v delovnem programu ali delovnem 
načrtu.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu z Uredbo (EU) št. XX/2012 
[Finančna uredba], mednarodnimi
računovodskimi standardi in merili 
upravičenosti so običajne prakse 
stroškovnega računovodstva sprejete v 
najširšem možnem obsegu.
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Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neposredni upravičeni stroški osebja se 
lahko financirajo na podlagi lestvice 
stroškov na enoto v skladu z običajnimi 
računovodskimi metodami udeleženca, če
izpolnjujejo vsa naslednja merila:

2. Neposredni upravičeni stroški osebja se 
lahko financirajo na podlagi lestvice 
stroškov na enoto, določene kot referenčne 
stopnje za različne kategorije 
raziskovalcev, ki jih Komisija letno 
posodobi. Stopnje se razlikujejo od države 
do države in se izračunajo z uporabo 
korekcijskih koeficientov za življenjske 
stroške v državi. Lestvice stroškov na 
enoto izpolnjujejo vsa naslednja merila:
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Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izračunani so na podlagi skupnih 
dejanskih stroškov osebja, evidentiranih v 
splošnem računovodstvu udeleženca, ki se 
lahko prilagodijo na podlagi izračunanih 
ali ocenjenih elementov v skladu s pogoji, 
ki jih določi Komisija;

črtano
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Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjujejo določbe iz člena 23; (b) določbe iz člena 23;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljajo izpolnjevanje zahteve
glede neprofitnosti in preprečevanja 
dvojnega financiranja stroškov;

(c) zahtevo glede neprofitnosti in 
preprečevanja dvojnega financiranja 
stroškov;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) so izračunani z ustreznim 
upoštevanjem določb o produktivnih urah 
iz člena 25.

(d) določbe o produktivnih urah iz 
člena 25.
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