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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Obzorju 2020 je združiti vse 
financiranje EU za raziskave in inovacije v enotnem programu, oblikovati tri prednostna 
področja: odličnost v znanosti, vodilni položaj v industriji in družbeni izzivi ter se nanje 
osredotočiti.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog in zelo odločno podpira zavezanost odličnosti v 
znanosti kot ključno merilo financiranja. Meni pa, da v Obzorju 2020 ni mogoče izrecno 
zaslediti raziskav evropske kulturne dediščine, ki so bile zajete v prejšnjih programih 
financiranja. Zato želi v to uredbo vključiti posebno omembo kulturne dediščine.

Za nameček želi uporabiti možnosti financiranja, ki so na razpolago v Obzorju 2020, da bi 
posebej osvetlila potencial raziskav na področju športa kot sredstva za izboljšanje celotnega 
zdravja Evropejcev in za spodbujanje socialne kohezije ter vključevanja, saj je Lizbonska 
pogodba Evropski uniji dala nove pristojnosti na navedenem področju.

Meni tudi, da bi bilo treba še bolj okrepiti vlogo žensk v znanosti in tehnologiji ter okrepiti 
vlogo akademskega raziskovanja in izobraževanja pri oblikovanju inovativnih proizvodov ter 
novih poslovnih modelov v malih in srednjih podjetjih, da bi izpolnili zavezo vodilne pobude 
Unija inovacij ter zagotovili večjo dinamičnost in inovativnost teh podjetij.

Poudarek mora biti na vseh dejavnostih Obzorja 2020, da bi bile bolj in lažje dostopne, 
ustrezno pozornost pa bi bilo treba nameniti oblikovanju trajnostnih modelov za določanje 
cen znanstvenih objav.

Pripravljavka mnenja meni, da je treba evropsko dodano vrednost Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT) dodatno preučiti, saj še zdaleč ni jasno, ali bi z denarjem, 
porabljenim za to pobudo, ustvarili večjo dodano vrednost kot z denarjem, namenjenim 
drugim prednostnim nalogam Obzorja 2020. Zato predlaga, da se proračun za EIT zmanjša na 
1 milijardo EUR, preostali 2 milijardi EUR pa se vrneta v proračun Obzorja 2020 za 
financiranje povečanega obsega te prednostne naloge, ki je posledica predlaganih dodatnih 
ciljev in dejavnosti na področju športa in kulturne dediščine.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje 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 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
katerem raziskovalci, znanost in 
tehnologija prosto krožijo, in spodbujati 
Unijo, da postane bolj konkurenčna, tudi 
na področju industrije. Da bi te cilje 
uresničila, mora Unija vzpostaviti 
dejavnosti za izvajanje raziskav, 
tehnološkega razvoja in predstavitev, 
spodbujati mednarodno sodelovanje, 
razširjati in optimizirati rezultate ter 
spodbujati usposabljanje in mobilnost.

(1) Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
katerem raziskovalci, znanost in 
tehnologija prosto krožijo, in spodbujati 
Unijo, da postane bolj konkurenčna, tudi 
na področju industrije. Da bi te cilje 
uresničila, bi morala Unija vzpostaviti 
dejavnosti za izvajanje raziskav, 
tehnološkega razvoja in predstavitev, 
spodbujati mednarodno sodelovanje, 
razširjati in optimizirati rezultate, si 
prizadevati za inovacije ter spodbujati 
usposabljanje in mobilnost.

Predlog spremembe 2

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 

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki določa cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, 
poudarila vlogo raziskav in inovacij kot 
ključne gonilne sile družbene in 
gospodarske blaginje ter okoljske trajnosti 
in si zastavila cilj, da bo do leta 2020
povečala porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvijala 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 bi 
moralo 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 
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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.

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 oblikovanjem novih orodij, 
ki zagotavljajo priložnosti za odličnost.

Predlog spremembe 3

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 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 ter pozval k podvojitvi 
sredstev v primerjavi s sedmim okvirnim 
programom.

Predlog spremembe 4

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 

(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 
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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.

ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednjimi
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
temeljnih in uporabnih raziskav do trga in 
družbe. Obzorje 2020 bi moralo podpreti 
vse faze v raziskovalni in inovacijski 
verigi, zlasti dejavnosti, ki so bližje družbi 
in trgu, vključno z inovativnimi finančnimi 
instrumenti ter netehnološkimi in 
socialnimi inovacijami, ter dejavnosti, ki 
lahko spodbujajo socialno vključevanje v 
skupnostih, 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 socialnega 
in/ali tržnega izkoriščanja. Prednostne 
naloge Obzorja 2020 bi morale biti podprte 
tudi s programom v okviru Pogodbe 
Euratom za raziskave in usposabljanje.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pomembno je poudariti, da bi 
morale biti vse dejavnosti programa 
Obzorje 2020 dostopne novim 
udeležencem z namenom zagotavljanja 
obsežnega sodelovanja s partnerji po vsej 
EU in vzpostavitve integriranega 
evropskega raziskovalnega prostora.

Predlog spremembe 6
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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 cilja Obzorja 2020 sta
poenostavitev in jasnost, 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 in razlik.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V znanstveni in tehnološki bazi 
Unije imajo univerze ključno vlogo kot 
ustanove odličnosti, tako v izobraževanju 
kot v raziskovanju.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Obzorje 2020 bi moralo prispevati k 
priznanju evropske kulturne dediščine, 
poudarek programa pa bi moral biti na 
razvijanju vključujočih družb prek 
Skupnega raziskovalnega središča in 
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prednostne obravnave družbenih izzivov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Da bi Evropski parlament lahko 
izvajal svojo funkcijo političnega nadzora 
in zagotavljal preglednost in odgovornost, 
kot je določeno v Pogodbi o delovanju 
EU, bi morala Komisija Evropski 
parlament podrobno in redno obveščati o 
vseh pomembnih dejavnikih izvajanja 
programa, vključno s pripravo in izdelavo 
programov dela, izvedbo in po potrebi 
prilagoditvijo glede razdelitve 
proračunskih sredstev in pripravo 
kazalnikov uspešnosti glede na zastavljene 
cilje in pričakovane rezultate.

Predlog spremembe 10

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 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. Ti dodatni 
programi ali strukture bi morali imeti 
jasno dodano vrednost Unije, temeljiti na 
pristnih partnerstvih, dopolnjevati druge 
ukrepe v okviru Obzorja 2020 in biti 
čimbolj vključujoči glede sodelovanja 
držav članic in industrije.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter okrepilo javno zaupanje v 
znanost, mora Obzorje 2020 dajati 
prednost ozaveščenemu udejstvovanju 
državljanov in civilne družbe pri zadevah, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, in 
sicer s spodbujanjem znanstvenega 
izobraževanja, večjo dostopnostjo znanosti, 
razvojem odgovornih načrtov za raziskave 
in inovacije, ki bodo odpravili pomisleke in 
izpolnili pričakovanja državljanov in 
civilne družbe, ter spodbujanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru 
Obzorja 2020.

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter okrepilo javno zaupanje v 
znanost, mora Obzorje 2020 dajati 
prednost ozaveščenemu udejstvovanju 
državljanov in civilne družbe pri zadevah, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, in 
sicer s spodbujanjem znanstvenega in 
drugega izobraževanja ter komunikacije z
večjo dostopnostjo znanosti in 
raziskovalnih podatkov, razvojem 
odgovornih načrtov za raziskave in 
inovacije, ki bodo odpravili pomisleke in 
izpolnili pričakovanja državljanov in 
civilne družbe, ter spodbujanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru 
Obzorja 2020.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Znanstveno objavljanje samo po 
sebi ustvarja dodano vrednost in je 
bistvenega pomena za razširjanje znanja, 
zato bi bilo treba najprej najti ravnovesje 
med potrebo po oblikovanju trajnostnih 
plačilnih modelov za kritje proizvodnih 
stroškov in potrebo, da raziskovalci, 
raziskovalne ustanove, podjetja in 
državljani nemoteno dostopajo do 
znanstvenih informacij, jih izmenjujejo in 
uporabljajo. Da bi pospešili kroženje in 
izkoriščanje znanja ter zagotovili najširši 
možen dostop do takšnih publikacij, bi 
moral brezplačen in prost spletni dostop 
do akademskih publikacij, kot je že 
predvideno v sedmem okvirnem 
programu, postati splošno načelo za 
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publikacije, ki prejemajo vsa ali večino 
sredstev iz programa Obzorje 2020. Poleg 
tega bi morali v okviru programa 
Obzorje 2020 preskusiti prost spletni 
dostop do podatkov, pridobljenih ali 
zbranih z javno financiranimi 
raziskavami.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Obzorje 2020 bi moralo podpirati 
vrhunske raziskave na področju kulturne 
raznolikosti in zaščite tradicionalnih 
znanj, tudi v okviru sodelovanja s tretjimi 
državami, pri čemer je treba uporabiti vse 
nove digitalne tehnologije za ohranjanje 
in razširjanje teh znanj. Zlasti je 
pomembno, da se preučijo možnosti 
sinergij med sodobno znanostjo in 
lokalnim znanjem.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20c) Okvirni program Obzorje 2020 bi 
moral državam članicam in Uniji 
pomagati pri njihovih prizadevanjih, da 
premagajo sedanjo gospodarsko krizo, 
zagotovijo trajnostne stopnje gospodarske 
rasti in postanejo bolj konkurenčne.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20d) V okviru programa Obzorje 2020 bi 
bilo treba poleg raznolikosti raziskav 
podpirati jezikovno raznolikost 
akademskih in znanstvenih objav, tudi v 
okviru sodelovanja s tretjimi državami, ter 
spoštovati načeli neodvisnih raziskav in 
strokovnega potrjevanja objav.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izvajanje Obzorja 2020 se mora
odzvati na razvijajoče se priložnosti in 
potrebe znanosti in tehnologije, industrije, 
politik ter družbe. Agende kot take se 
morajo določiti v tesni povezavi z 
interesnimi skupinami iz vseh zadevnih 
sektorjev, pri čemer je treba omogočiti 
zadostno prilagodljivost razvoju novih 
dogodkov. Med izvajanjem Obzorja 2020
je treba stalno pridobivati strokovno 
mnenje in izkoristiti zadevne strukture, kot 
so evropske tehnološke platforme, pobude 
za skupno načrtovanje programov in 
evropska partnerstva za inovacije.

(21) Z izvajanjem Obzorja 2020 bi se bilo 
treba odzvati na razvijajoče se priložnosti 
in potrebe znanosti in tehnologije, 
industrije, politik, družbe ter kulture.
Agende kot take bi bilo treba določiti v 
tesni povezavi z interesnimi skupinami iz 
vseh zadevnih sektorjev, pri čemer bi bilo
treba omogočiti zadostno prilagodljivost 
razvoju novih dogodkov. Med izvajanjem 
Obzorja 2020 bi bilo treba stalno 
pridobivati strokovno mnenje in izkoristiti 
zadevne strukture, kot so evropske 
tehnološke platforme, pobude za skupno 
načrtovanje programov in evropska 
partnerstva za inovacije.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi lahko konkurirala na svetovni 
ravni, uspešno obvladovala velike 
družbene izzive in uresničila cilje 
strategije Evropa 2020, bi morala Unija 
celoti izkoristiti svoje človeške vire. 
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Obzorje 2020 bi moral biti katalizator in 
močna spodbuda za dokončanje 
Evropskega raziskovalnega prostora s 
podporo horizontalnim dejavnostim za 
privabljanje, ohranjanje, usposabljanje 
ter razvoj raziskovalnih in inovacijskih 
talentov. Da bi dosegli ta cilj in izboljšali 
prenos znanja ter količino in kakovost 
raziskovalcev, bi morali biti ukrepi za 
povečanje človeškega kapitala, vključno z 
ukrepi, ki so posebej namenjeni mladim in 
ženskam, sestavni del vseh raziskovalnih 
in inovacijskih dejavnosti, ki jih financira 
Unija.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Obzorje 2020 mora prispevati k 
privlačnosti raziskovalnega poklica v Uniji.
Ustrezno pozornost je treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev,
skupaj z drugimi zadevnimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v povezavi z 
evropskim raziskovalnim prostorom, 
obenem pa spoštovati njihov prostovoljni 
značaj.

(22) Program Obzorje 2020 bi moral 
prispevati k privlačnosti raziskovalnega 
poklica v Uniji in k prizadevanjem, da se 
ga organizira pod konkurenčnimi pogoji.
Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, 
skupaj z drugimi zadevnimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v povezavi z 
evropskim raziskovalnim prostorom, 
obenem pa spoštovati njihov prostovoljni 
značaj.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Obzorje 2020 bi moral podpirati 
raziskave na področju humanističnih ved 
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– zlasti tiste, ki ustvarjajo znanje – s 
pomočjo temeljnih in uporabnih raziskav, 
in z novimi dejstvi ali novimi pristopi 
prispevati k razvoju novih področij 
interdisciplinarnega raziskovanja, 
odpiranju delovnih mest, ohranjanju 
kulturne dediščine in k trajnosti Evrope 
kot zibelke humanistične tradicije in 
vodilne svetovne turistične destinacije, saj 
je nujno treba ustrezno ovrednotiti vlogo 
družbenih in humanističnih ved na teh 
področjih pri uresničevanju cilja 
oblikovanja vključujoče, inovativne in 
varne družbe.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) V programu Obzorje 2020 bi bilo 
treba izkoristiti pristojnosti, ki jih ima 
Unija na podlagi PDEU na področju 
športa, tako da bi spodbujali dostopnost 
raziskav na tem področju, zlasti kar 
zadeva zdravstvene vidike in vidike 
družbene kohezije pri telesni dejavnosti in 
njen potencial za pomoč Uniji pri 
uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Dejavnosti, ki se bodo izvajale v 
okviru Obzorja 2020 bi morale biti za 
celoten program popolnoma skladne s 
prihodnjim programom vseživljenjskega 
učenja in spodbujati sinergije, 
medsebojno povezljivost ter povezovanje z 
drugimi programi evropskih politik in 
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programov. Pomembno je poudariti, da 
ima mobilnost študentov doktorskega 
študija osrednjo vlogo v programu 
Obzorje 2020, ki bi moral kot dopolnilo 
programu vseživljenjskega učenja in 
drugih virov financiranja izobraževanja 
podpreti bolonjski proces in sosedske 
politike, da bi se izboljšala skladnost z 
vsemi programi, ki jih EU oblikuje na 
področju izobraževanja.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Za čim večji vpliv programa Obzorje 
2020 bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti multidisciplinarnim in 
interdisciplinarnim pristopom kot 
potrebnim dejavnikom za večji znanstveni 
napredek. Do prebojev v znanosti pogosto 
prihaja na mejah in presečiščih 
posameznih znanstvenih področij. Poleg 
tega so zaradi zapletenosti problemov in 
izzivov, s katerimi se Evropa sooča, 
potrebne rešitve, ki jih je mogoče poiskati 
le ob sodelovanju več strokovnih področij.

Predlog spremembe 23

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, je bistveno, 
da program Obzorje 2020 z regionalnimi,
nacionalnimi in nadnacionalnimi
programi, ki podpirajo raziskave in 
inovacije, razvije tesnejše sodelovanje, ki
je lahko v obliki javno-javnih partnerstev, 
a bi moralo imeti javni interes za 
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prednostni cilj, ki ga je treba doseči.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) V programu Obzorje 2020 je treba 
pod posebnimi pogoji okrepiti sodelovanje 
s sosednjimi državami, s posebnim 
poudarkom na državah vzhodnega 
partnerstva.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Pravila o sodelovanju v dejavnostih 
v okviru Obzorja 2020 bi morala biti 
enostavna, jasna in lahko dostopna. 
Ustrezno bi bilo treba upoštevati, da je 
lahko za posamezne vrste znanstvenih 
raziskav lažje pridobiti zasebna sredstva.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu:
„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 
podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij ter spodbuja boljše 
izkoriščanje industrijskega potenciala 
politik na področju inovacij, raziskav in 

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu:
„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 
podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij, s ciljem okrepiti 
evropsko znanstveno in tehnološko bazo, 
zagotoviti razvoj njenega intelektualnega 
kapitala in koristi za družbo, vključno z 



PE487.737v02-00 16/39 AD\905106SL.doc

SL

tehnološkega razvoja. boljšim izkoriščanjem družbenega in
industrijskega potenciala politik na 
področju inovacij, raziskav in tehnološkega 
razvoja.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 

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 
gospodarske, socialne in ozemeljske 
kohezije ter zagotavljanje dolgoročne 
trajnostne rasti in konkurenčnosti Evrope.

Predlog spremembe 28

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
drugih politik Unije ter uresničitev in 
delovanje Evropskega raziskovalnega 
prostora s pomočjo posebnih in vzornih 
ukrepov za spodbujanje strukturnih 
sprememb v raziskovalnih in inovacijskih 
sistemih EU. Zadevni kazalniki uspešnosti 
so določeni v uvodu Priloge I.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odlični znanosti, (a) odlični znanosti, vključno s temeljnimi 
in uporabnimi raziskavami na področju 
humanističnih ved;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbenim izzivom. (c) družbenim izzivom, vključno s 
temeljnimi in uporabnimi raziskavami na 
področju družboslovnih ved;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Obzorje 2020 prispeva k privlačnosti 
poklicne poti raziskovalcev v vsej Evropi 
ter blaži učinke bega možganov. Zato se 
izvaja na način, ki spodbuja ustanovitev 
enotnega trga za raziskovalce, zlasti z 
vzpostavitvijo ustreznih mehanizmov za 
zmanjšanje razlik pri nagrajevanju 
raziskovalcev po tem programu.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 14 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program Obzorje 2020 se izvaja na način, 
ki zagotavlja, da podprte prednostne naloge 
in ukrepi ustrezajo spreminjajočim se 
potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, trgov in družbe, 
kadar inovacije obsegajo poslovne, 
organizacijske in družbene vidike.

Program Obzorje 2020 se izvaja na način, 
ki zagotavlja, da so podprte prednostne 
naloge in ukrepi skladni s sedanjim 
poučevanjem in raziskavami ter se lahko 
tudi prilagodijo spreminjajočim se 
potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, trga dela in družbe, 
kadar znanost obsega katero koli področje
akademskega raziskovanja, inovacije pa 
zajemajo družbenoekonomske, kulturne 
in organizacijske vidike.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 zagotavlja učinkovito 
spodbujanje enakosti spolov in razsežnost 
spola v vsebinah raziskav in inovacij.

Obzorje 2020 zagotavlja učinkovito 
spodbujanje uravnotežene zastopanosti
spolov v vseh programih, v ocenjevalnih 
odborih, v strokovnih in svetovalnih 
skupinah ter v vseh organih odločanja, ki 
že obstajajo ali bodo ustanovljeni za 
njegovo izvajanje. V ta namen bodo 
izdelani cilji in izvedeni primerni ukrepi 
za dosego teh ciljev.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) raziskovalne dejavnosti z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katerimi bi takšne spremembe lahko 
postale dedne;

(b) raziskovalne dejavnosti z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka;

Predlog spremembe 35
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) partnerske raziskave in oblikovanje 
mrež, da bi zagotovili kakovostnejše 
načrtovanje;

Predlog spremembe 36

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, v skladu z interesi vseh 
zainteresiranih strani;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) pobude za povečanje interesa za 
znanstvene vede že v zgodnji starosti, na 
primer z organizacijo dni odprtih vrat v 
raziskovalnih centrih; 

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) ukrepi za povečanje prepoznavnosti 
evropskih nagrad na področjih znanosti in 
raziskav.
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da se ob izvajanju 
ukrepov, financiranih na podlagi te uredbe, 
zaščitijo finančni interesi Unije s 
preventivnimi ukrepi proti goljufijam, 
korupciji in kakršnim koli drugim 
nezakonitim dejavnostim, in, če so 
ugotovljene nepravilnosti, z izvajanjem 
učinkovitih pregledov in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov ter, kadar 
je primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi 
in odvračilnimi kaznimi.

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da se ob izvajanju 
ukrepov, financiranih na podlagi te uredbe, 
zaščitijo finančni interesi Unije z 
učinkovitim upravljanjem raziskovalnih 
centrov, s preventivnimi ukrepi proti 
goljufijam, korupciji in kakršnim koli 
drugim nezakonitim dejavnostim, in, če so 
ugotovljene nepravilnosti, z izvajanjem 
učinkovitih pregledov in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov ter, kadar 
je primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi 
in odvračalnimi kaznimi.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Priloga I – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Evropski raziskovalni svet (ERC) 
zagotavlja privlačno in prožno financiranje, 
ki bo na podlagi konkurence na ravni Unije 
posameznim nadarjenim in ustvarjalnim 
raziskovalcem omogočilo, da si 
prizadevajo za najboljše možnosti na 
področju znanosti.

(a) Evropski raziskovalni svet (ERC) 
zagotavlja privlačno in prožno financiranje, 
ki bo na podlagi konkurence na ravni Unije 
posameznim nadarjenim in ustvarjalnim 
raziskovalcem ter njihovim skupinam z 
vseh področij znanja omogočilo, da si 
prizadevajo za najboljše možnosti na 
področju znanosti.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Priloga I – točka 7 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
bodo podpirale skupno raziskovanje, s 
čimer se bo povečala zmogljivost Evrope 
na področju naprednih inovacij, ki 
spreminjajo ustaljene paradigme.
Spodbujale bodo znanstveno sodelovanje 
med področji glede novih zamisli z 
visokim tveganjem in pospeševale razvoj 
najbolj obetavnih novih področij znanosti 
in tehnologije ter strukturiranje ustreznih 
čeznacionalnih skupnosti v vsej Uniji.

(b) Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
bodo podpirale skupno in 
meddisciplinarno raziskovanje, s čimer se
bo povečala zmogljivost Evrope na 
področju naprednih inovacij, ki 
spreminjajo ustaljene paradigme.
Spodbujale bodo znanstveno sodelovanje 
med področji glede novih zamisli z 
visokim tveganjem in pospeševale razvoj 
najbolj obetavnih novih področij znanosti 
in tehnologije ter strukturiranje ustreznih 
čeznacionalnih skupnosti v vsej Uniji.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 7 – 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 za 
leto 2020 in naprej, spodbujala njihov 
inovacijski potencial in človeški kapital ter 
te dejavnosti dopolnjevala s povezano 
politiko Unije in mednarodnim 
sodelovanjem, da bi obdržala nadarjene 
ljudi ali jih spodbudila, da bi živeli in 
delali v Uniji.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 14 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zdravje, demografske spremembe in 
dobro počutje;

(a) zdravje, demografske spremembe in 
dobro počutje, tudi z udeležbo v športnih 
dejavnostih;

Predlog spremembe 44
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Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 14 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vključujoče, inovativne in varne družbe. (f) vključujoče, izobražene, inovativne in 
varne družbe.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga I – 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.
Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“.

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, izobražene,
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. Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče,
izobražene, inovativne in varne družbe“.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – 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 „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. Vključuje tudi dejavnosti, 
strategije, metodologije in orodja, ki so 
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potrebna za zagotavljanje dinamične in 
trajnostne kulturne dediščine za Evropo.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega ti dejavniki prispevajo k temu, 
da je Evropa v svetovni konkurenci glede 
nadarjenih znanstvenikov precej 
nezanimiva. Zmožnost sistema ZDA, da 
ponudi več sredstev na raziskovalca in 
boljše poklicne možnosti, pojasni, zakaj še 
vedno privabi najboljše raziskovalce z 
vsega sveta, vključno z nekaj deset tisoč 
raziskovalci iz Unije.

Poleg tega ti dejavniki prispevajo k temu, 
da je Evropa v svetovni konkurenci glede 
nadarjenih znanstvenikov precej 
nezanimiva. Zmožnost sistema ZDA, da 
ponudi več sredstev na raziskovalca, boljšo 
raziskovalno infrastrukturo in boljše 
poklicne možnosti, pojasni, zakaj še vedno 
privabi najboljše raziskovalce z vsega 
sveta, vključno z nekaj deset tisoč 
raziskovalci iz Unije.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temeljna dejavnost Evropskega 
raziskovalnega sveta je zagotavljanje 
privlačnega dolgoročnega financiranja, ki 
podpira odlične raziskovalce in njihove 
raziskovalne skupine pri izvajanju 
pionirskih raziskav z velikimi 
koristmi/velikim tveganjem.

Temeljna dejavnost Evropskega 
raziskovalnega sveta je zagotavljanje 
privlačnega dolgoročnega financiranja, ki 
podpira odlične raziskovalce in njihove 
raziskovalne skupine pri izvajanju 
pionirskih raziskav z velikimi 
koristmi/velikim tveganjem. Zato bi bilo 
treba raziskovanje kot znanstveni 
postopek brez izjeme priznati na vseh 
področjih človeškega znanja.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva Evropskega raziskovalnega sveta 
se dodeli v skladu z naslednjimi 
uveljavljenimi načeli. Znanstvena odličnost 
je edino merilo, na podlagi katerega se 
dodelijo subvencije Evropskega 
raziskovalnega sveta. Evropski 
raziskovalni svet deluje po načelu „od 
spodaj navzgor“ brez vnaprej določenih 
prednostnih nalog. Subvencije Evropskega 
raziskovalnega sveta so odprte za 
posamezne skupine raziskovalcev, ki 
delajo v Evropi in katerih starost in 
državljanstvo nista pomembna. Evropski 
raziskovalni svet bo usmerjen v 
spodbujanje zdrave konkurence po vsej 
Evropi.

Sredstva Evropskega raziskovalnega sveta 
se dodeli v skladu z naslednjimi 
uveljavljenimi načeli. Znanstvena odličnost
na poljubnem področju znanja je edino 
merilo, na podlagi katerega se dodelijo 
subvencije Evropskega raziskovalnega 
sveta. Evropski raziskovalni svet deluje po 
načelu „od spodaj navzgor“ brez vnaprej 
določenih prednostnih nalog. Subvencije 
Evropskega raziskovalnega sveta so odprte 
za posamezne skupine raziskovalcev, ki 
delajo v Evropi in katerih starost in 
državljanstvo nista pomembna. Evropski 
raziskovalni svet bo usmerjen v 
spodbujanje zdrave konkurence po vsej 
Evropi.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebna reforma se mora pričeti na prvih 
stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerjalnim podiplomskim 
usposabljanjem. Evropa mora razviti 
najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z inovacijskimi spretnostmi, ki jih 
bodo zahtevala delovna mesta v 
prihodnosti, je potrebno odločno 
sodelovanje podjetij, tudi MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih akterjev. Treba bo 
tudi povečati mobilnost teh raziskovalcev, 
saj je v tem času preskromna: v letu 2008 
se je samo 7 % absolventov doktorskega 
študija usposabljalo v drugi državi članici, 
cilj do leta 2030 pa je to število povečati 

Potrebna reforma se mora pričeti na prvih 
stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerjalnim podiplomskim 
usposabljanjem. Evropa mora razviti 
najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z inovacijskimi spretnostmi, ki jih 
bodo zahtevala delovna mesta v 
prihodnosti, je potrebno odločno 
sodelovanje podjetij, tudi MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih akterjev. Treba bo 
tudi povečati mobilnost teh raziskovalcev, 
saj je v tem času preskromna: v letu 2008 
se je samo 7 % absolventov doktorskega 
študija usposabljalo v drugi državi članici, 
cilj do leta 2030 pa je to število povečati 
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na 20 %. na 20 %. Zato je treba kandidate za 
doktorski študij z vseh področij opredeliti 
kot ključno ciljno publiko novega 
programa za izobraževanje, usposabljanje, 
mlade in šport, pri tem pa zagotoviti 
komplementarnost sredstev z 
Obzorjem 2020.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 
institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. To bo izboljšalo poklicne možnosti 
mladih podiplomskih raziskovalcev v 
javnem in zasebnem sektorju.

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, ki raziskovalcem 
omogočajo razvoj lastnega raziskovalnega 
načrta, pri katerih sodelujejo univerze, 
raziskovalne institucije, podjetja, MSP in 
druge družbeno-ekonomske skupine iz 
različnih držav. To bo ustvarilo in
izboljšalo poklicne možnosti mladih 
podiplomskih raziskovalcev v javnem in 
zasebnem sektorju.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje, ob upoštevanju vloge 
mladih v znanosti, tako da bi raziskovalci 
dobili možnost usposabljanja in 
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raziskovalcev v raziskovalno dejavnost. pridobivanja novih znanj v vrhunskih 
raziskovalnih ustanovah tretjih držav ter
poznejše vrnitve. Posebna pozornost se 
nameni vlogi žensk v znanosti in 
morebitnim oviram za njihovo delovanje 
na tem področju. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 
raziskovalcev v raziskovalno dejavnost in 
prožna ureditev delovnega časa.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so podpiranje
kratkoročnih izmenjav osebja na področju 
raziskav in inovacij s partnerstvi univerz, 
raziskovalnimi institucijami, podjetji, MSP 
in drugimi družbeno-ekonomskimi 
skupinami znotraj Evrope in po vsem 
svetu. To bo obsegalo tudi spodbujanje 
sodelovanja s tretjimi državami.

Ključne dejavnosti so podpiranje 
kratkoročnih izmenjav osebja na področju 
raziskav in inovacij s partnerstvi univerz, 
raziskovalnimi institucijami, podjetji, MSP 
in drugimi družbeno-ekonomskimi 
skupinami znotraj Evrope in po vsem 
svetu. To bo obsegalo tudi spodbujanje 
sodelovanja s tretjimi državami in zlasti 
okrepitev znanstvenih partnerstev med 
obema stranema Sredozemskega morja, ki 
bodo zagotovila učinkovitejše evro-
sredozemske programe za raziskave, 
inovacije in tehnološki razvoj.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije. 
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije. 
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
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nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd. 
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje. 
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo.

nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd. 
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje. 
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo. Spodbujajo 
lahko tudi inovacije v zasebnem sektorju 
in so lahko vir dinamičnih inovacij za 
MSP.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstvene publikacije so bistveni 
element raziskovalnih infrastruktur ter 
imajo pomembno vlogo pri oblikovanju 
novega znanja in inovacijah. Trajnostni 
modeli plačevanja in razširjanja, ki krijejo 
stroške priprave, so zato bistvenega 
pomena. Ugotovitve iz publikacij, ki so 
pripravljene in potrjene kot rezultat dela 
raziskovalcev, ki prejmejo vsa ali večino 
sredstev iz programa Obzorje 2020, bi 
morale biti na voljo vsej znanstveni 
skupnosti.
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4 – točka 4.3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Okrepitev vloge akademske 
raziskovalne infrastrukture in njenih 
povezav z inovacijami v MSP.
Cilj je spodbujanje partnerstev med MSP 
ter akademskimi ustanovami in njihovo 
infrastrukturo, da bi spodbudili poslovne 
inovacije.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj znanstvenih spoznanj glede 
morebitnega učinka nanotehnologij in 
nanosistemov na zdravje ali okolje in 
zagotavljanje orodij za oceno tveganja in 
upravljanje v celotnem življenjskem ciklu.

Razvoj znanstvenih spoznanj glede 
morebitnega učinka nanotehnologij in 
nanosistemov na zdravje ali okolje in 
zagotavljanje orodij za oceno tveganja in 
upravljanje v celotnem življenjskem ciklu
ter za popolnejšo vključenost invalidov v 
družbo.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj predlaganih ukrepov je dopolnjevanje 
nacionalnih in regionalnih poslovnih 
inovacijskih politik in programov, 
pospeševanje sodelovanja med MSP in 
drugimi akterji, pomembnimi na področju 
inovacij, premostitev vrzeli med 
raziskavami/razvojem in uspešnim tržnim 
uveljavljanjem, zagotavljanje okolja, 
prijaznejšega do poslovnih inovacij, in 

Cilj predlaganih ukrepov je dopolnjevanje 
nacionalnih in regionalnih poslovnih 
inovacijskih politik in programov, 
pospeševanje sodelovanja med MSP, 
akademskimi ustanovami, tudi tistimi v 
ustvarjalnih industrijskih panogah, ki 
lahko primerno izkoristijo mednarodno 
poslovno okolje, in drugimi akterji, 
pomembnimi na področju inovacij, 
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podpiranje upoštevanja spremenljive 
narave inovacijskih procesov, novih 
tehnologij, trgov in poslovnih modelov.

premostitev vrzeli med 
raziskavami/razvojem in uspešnim tržnim 
uveljavljanjem, zagotavljanje okolja, 
prijaznejšega do poslovnih inovacij, in 
podpiranje upoštevanja spremenljive 
narave inovacijskih procesov, novih 
tehnologij, trgov in poslovnih modelov.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP so prisotna v vseh sektorjih 
gospodarstva. So precej bolj pomemben 
del evropskega gospodarstva kot v drugih 
regijah, npr. Združenih državah Amerike.
Vse vrste MSP so lahko inovativne. Treba 
jih je spodbujati, da vlagajo v raziskave in 
inovacije. Z vlaganjem v raziskave in 
inovacije bodo lahko izkoristila celoten 
inovacijski potencial notranjega trga in 
evropskega raziskovalnega prostora ter 
ustvarila nove poslovne priložnosti v 
Evropi in zunaj nje ter prispevala k iskanju 
rešitev za ključne družbene izzive.

MSP so prisotna v vseh sektorjih 
gospodarstva. So precej bolj pomemben 
del evropskega gospodarstva kot v drugih 
regijah, npr. Združenih državah Amerike.
Vse vrste MSP so lahko inovativne. Treba 
jih je spodbujati, da vlagajo v raziskave in 
inovacije in da krepijo povezovanje in 
partnerstva z univerzami in drugimi 
raziskovalnimi ustanovami. Z vlaganjem v 
raziskave in inovacije bodo lahko 
izkoristila celoten inovacijski potencial 
notranjega trga in evropskega 
raziskovalnega prostora ter ustvarila nove 
poslovne priložnosti v Evropi in zunaj nje 
ter prispevala k iskanju rešitev za ključne 
družbene izzive.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čezmejna sodelovanja so pomemben 
dejavnik v inovacijski strategiji MSP za 
premagovanje nekaterih težav, povezanih z 
njihovo velikostjo, kot je dostop do 
tehnoloških in znanstvenih sposobnosti in 
novih trgov. Zamisli pretvorijo v dobiček 
in rast podjetja, v zameno pa prispevajo k 
povečanju zasebnih naložb v raziskave in 

Čezmejna sodelovanja so pomemben 
dejavnik v inovacijski strategiji MSP za 
premagovanje nekaterih težav, povezanih z 
njihovo velikostjo, kot je dostop do 
tehnoloških in znanstvenih sposobnosti in 
novih trgov. Zamisli pretvorijo v dobiček 
in rast podjetja, v zameno pa prispevajo k 
povečanju zasebnih naložb v raziskave in 
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inovacije. inovacije. Večja osredotočenost v 
izobraževanju na poslovne inovacije in 
raziskave ter razvoj lahko prispeva tudi k 
zagotavljanju inovativnih in dinamičnih 
zaposlenih za evropska MSP.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – 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, 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. Telesna vzgoja in 
udeležba v organiziranem športu imata 
lahko pomembno vlogo pri preprečevanju 
takih bolezni.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje in je 
stroškovno učinkovito. Spodbujanje 
zdravja in preprečevanje bolezni je odvisno 
tudi od razumevanja dejavnikov zdravja, 
učinkovitih preventivnih orodij, kot so 
cepiva, učinkovitega nadzorovanja zdravja 
in bolezni ter pripravljenosti, pa tudi od 
učinkovitih programov presejanja.

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje in je 
stroškovno učinkovito. Spodbujanje 
zdravja in preprečevanje bolezni je odvisno 
tudi od razumevanja dejavnikov zdravja,
na primer telesne dejavnosti, učinkovitih 
preventivnih orodij, kot so cepiva, 
učinkovitega nadzorovanja zdravja in 
bolezni ter pripravljenosti, pa tudi od 
učinkovitih programov presejanja.

Predlog spremembe 63



AD\905106SL.doc 31/39 PE487.737v02-00

SL

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje.
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje, 
vključno z učinkom socialnih in kulturnih 
dejavnikov ter ustvarjalnih dejavnosti na 
vsakdanje življenje posameznika.
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, tudi z večjim 
razumevanjem vloge telesne dejavnosti pri 
preprečevanju bolezni, ter za opredelitev 
in podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 



PE487.737v02-00 32/39 AD\905106SL.doc

SL

počutja. povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni;
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu;
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe;
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z načinom življenja, okoljem 
in podnebjem), kar bo izboljšalo 
spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni; razumevanje bolezni in izboljšanje 
diagnoz; razvoj učinkovitih programov 
presejanja in izboljšanje ocenjevanja 
dovzetnosti za bolezni; izboljšanje 
nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni;
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij;
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov;
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem;
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 
trga učinkovitih, varnih in zanesljivih 
nizkoogljičnih energetskih tehnologij in 
storitev. Te morajo biti tesno povezane z 
netehnološkimi rešitvami na strani 
ponudbe in povpraševanja. Vse to mora biti 
del celostne nizkoogljične politike, 
vključno z obvladovanjem ključnih 
omogočitvenih tehnologij, zlasti rešitev na 
področju IKT, sodobne proizvodnje in 
predelave ter materialov. Cilj je oblikovati 
učinkovite energetske tehnologije in 
storitve, ki se bodo lahko široko 
uporabljale na evropskem trgu in 
mednarodnih trgih, ter vzpostaviti pametno 
upravljanje na strani ponudbe, ki temelji na 
odprtem in preglednem trgu za trgovanje z 
energijo in pametnih sistemih upravljanja 
energetske učinkovitosti.

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 
trga učinkovitih, varnih in zanesljivih 
nizkoogljičnih energetskih tehnologij in 
storitev. Te morajo biti tesno povezane z 
netehnološkimi rešitvami na strani 
ponudbe in povpraševanja. Poleg tega 
morajo take naložbe spremljati odmevne 
kampanje osveščanja o tej temi, da bi 
evropski državljani lahko imeli vodilno 
vlogo pri uvajanju okoljskih, socialnih in 
kulturnih sprememb. Vse to mora biti del 
celostne nizkoogljične politike, vključno z 
obvladovanjem ključnih omogočitvenih 
tehnologij, zlasti rešitev na področju IKT, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 
materialov. Cilj je oblikovati učinkovite 
energetske in družbi koristne tehnologije 
in storitve, ki se bodo lahko široko 
uporabljale na evropskem trgu in 
mednarodnih trgih, ter vzpostaviti pametno 
upravljanje na strani ponudbe, ki temelji na 
odprtem in preglednem trgu za trgovanje z 
energijo in pametnih sistemih upravljanja
in spremljanja energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Omogočanje trajnostne kulturne 
dediščine kot odziv na podnebne 
spremembe.
Cilj je raziskovanje strategij, metodologij 
in orodij, ki so potrebni za zagotavljanje 
dinamične in trajnostne kulturne 
dediščine za Evropo kot odziv na 
podnebne spremembe. Dejavnosti se 
osredotočajo tudi na zagotavljanje 
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boljšega razumevanja tega, kako 
skupnosti dojemajo spreminjajoče se 
okolje in vse pogostejše ekstremne 
dogodke ter se prilagajajo in odzivajo 
nanje.

Obrazložitev

Vprašanje zgodovinskih stavb (in zbirk) je bistveno pri obravnavanju kulturne dediščine in 
podnebnih sprememb. Raziskovalni programi, ki jih financira Evropa, bi morali omogočati 
raziskave o tem, kako zagotoviti, da bi bili zgodovinski predmeti in stavbe odpornejši proti 
učinkom podnebnih sprememb. Pri tem je pomembno tudi vprašanje obnove predhodno 
zapuščenih stavb in kako se skupnosti odločijo, kaj bodo zaščitile.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost – vedno večja 
gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje, socialna izključenost, neenakosti 
in migracijski tokovi, odpravljanje 
digitalnega razkoraka, spodbujanje kulture 
inovacij in ustvarjalnosti v družbi in 
podjetjih, ter zagotavljanje varnosti in 
svobode, zaupanja v demokratične 
institucije in zaupanja med državljani 
znotraj meja in preko njih. Ti izzivi so 
ogromni in pozivajo k skupnemu 
evropskemu pristopu.

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost, tj. vedno 
večja gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje in demografske spremembe, 
socialna izključenost, neenakosti in 
migracijski tokovi, odpravljanje 
digitalnega razkoraka, spodbujanje kulture 
inovacij in ustvarjalnosti v družbi in 
podjetjih, ter zagotavljanje trajnostnega 
razvoja z upoštevanjem kulturne 
razsežnosti, zaupanja v demokratične 
institucije in zaupanja med državljani 
znotraj meja in preko njih. Poleg tega 
vloga javnih socialnih politik v Evropi 
vedno bolj velja za ključen element 
trajnosti evropskega socialnega modela. 
Ti izzivi so ogromni in pozivajo k vedno 
bolj zapleteni mešanici različnih in 
skupnih evropskih pristopov, temelječih 
na skupnih znanstvenih spoznanjih, ki jih 
lahko zagotovijo le družbene in 
humanistične vede.
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 
raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki 
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale.
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih, inovativnih in varnih 
družb. Zahteva bolj strateški pristop k 
sodelovanju s tretjimi državami. 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.

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 
raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki 
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale.
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih, inovativnih in varnih 
družb. Zato je treba posebno pozornost 
nameniti evropski kulturni dediščini in 
sprejeti pristop, ki bo opredelil dejavnosti, 
ki jo bodo oživljale in povezovale ljudi v 
skupnostih. Zahteva tudi bolj strateški 
pristop k sodelovanju s tretjimi državami.
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.
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in 
interdisciplinarnostjo, tehnološkim 
napredkom in organizacijskimi 

Cilj je okrepiti medsebojno komunikacijo, 
socialno, gospodarsko, politično in
kulturno vključenost ter pozitivno 
medkulturno dinamiko v Evropi, pa tudi 
zagotoviti boljše razumevanje družbenih 
sprememb v Evropi in odnose z 
mednarodnimi partnerji, in sicer z 
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inovacijami. Pri tem lahko imajo 
pomembno vlogo družbene vede.
Raziskave oblikovalcem politike pomagajo 
pri oblikovanju politik za boj proti revščini 
in preprečevanje nastanka različnih 
pregrad, diskriminacij in neenakosti, na 
primer neenakosti med spoloma oziroma 
digitalnih ali inovacijskih pregrad, v 
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami. Vključene so 
zlasti v izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 
udeležba v Obzorju 2020.

vrhunsko znanostjo in
interdisciplinarnostjo, tehnološkim 
napredkom in organizacijskimi 
inovacijami. Humanistične vede bi morale 
imeti pri tem pomembno vlogo, tudi prek 
raziskovanja posledic družbenih 
sprememb za dobro počutje in kakovost 
življenja posameznikov in družb, zato jih 
je treba ustrezno financirati. Raziskave na 
področju humanističnih ved lahko z 
vzpostavitvijo novih znanstvenih disciplin 
razkrivajo, razvijajo, ohranjajo in 
določajo večdimenzionalno evropsko 
kulturno dediščino z ustvarjanjem novih 
znanstvenih disciplin, novih področij 
inovacij in delovnih mest. Obstaja potreba 
po večji bazi znanja na področjih 
socialnega vključevanja, zdravstva, 
demografskih sprememb in staranja 
družbe, življenjskega cikla, družinskih 
tradicij, skupne zgodovine in kulturne 
dediščine, fizične dejavnosti, migracij in 
mobilnosti, izobrazbe in vseživljenjskega 
učenja, večjezičnosti in dinamike 
upravljanja. Pri tem lahko imajo 
pomembno vlogo raziskave na področju 
humanističnih in družbenih ved.
Raziskave oblikovalcem politike pomagajo 
pri oblikovanju politik in opredeljevanju 
dejavnosti za boj proti revščini in 
preprečevanje nastanka različnih pregrad, 
diskriminacij in neenakosti, na primer 
neenakosti med spoloma oziroma 
digitalnih ali inovacijskih pregrad, v 
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami, tudi prek 
primerjalnih študij kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medkulturne interakcije.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) razvoj oblik vzajemnega poznavanja 
in razumevanja prek medkulturnega 
dialoga;
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Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključna področja pristojnosti Skupnega 
raziskovalnega središča bodo energija, 
promet, okolje in podnebne spremembe, 
kmetijstvo in zanesljiva preskrba s hrano, 
zdravje in varstvo potrošnikov, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, referenčni materiali ter varnost 
in zaščite (vključno z jedrsko v programu 
Euratom).

Ključna področja pristojnosti Skupnega 
raziskovalnega središča bodo energija, 
promet, okolje in podnebne spremembe, 
kmetijstvo in zanesljiva preskrba s hrano, 
zdravje in varstvo potrošnikov, varstvo 
zgodovinske, umetnostne in kulturne 
dediščine, informacijske in komunikacijske 
tehnologije, referenčni materiali ter varnost 
in zaščite (vključno z jedrsko v programu 
Euratom).
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Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo ustvaril nova 
okolja, ugodna za inovacije, ter s 
spodbujanjem in podpiranjem nove 
generacije podjetnikov. S tem bo EIT v 
celoti prispeval k ciljem strategije 
Evropa 2020 in zlasti pobudam Unija 
inovacij ter Mladi in mobilnost.

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij, kar 
spodbuja Unijo, da bo postala bolj 
konkurenčna. To bo dosegel s 
spodbujanjem vključevanja visokega 
šolstva, raziskav in inovacij na najvišji 
ravni, s čimer bo ustvaril nova okolja, 
ugodna za inovacije, ter s spodbujanjem in 
podpiranjem nove generacije podjetnikov.
S tem bo EIT v celoti prispeval k ciljem 
strategije Evropa 2020 in zlasti pobudam 
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Unija inovacij ter Mladi in mobilnost. Zato 
je finančni prispevek iz Priloge II 
bistvenega pomena.
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