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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen posebnega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Obzorju 2020 je 
združiti vse financiranje EU za raziskave in razvoj v enotnem programu ter dopolniti okvirno 
uredbo o Obzorju 2020.

Pripravljavka mnenja  predlog pozdravlja in zelo odločno podpira zavezanost odličnosti v 
znanosti kot ključno merilo financiranja. Prepričana pa je, da morajo biti sredstva dostopnejša 
in da postati postopek za prijavo zanje enostavnejši. Zato pozdravlja osredotočenost na 
poenostavitev postopkov prijave, meni pa, da bi jih morali poenostaviti še bolj, kot predlaga 
Komisija. 

Meni tudi, da bi moralo Obzorje 2020 dopolnjevati druge evropske programe, zlasti program 
„Erasmus za vse“, in da bi bilo treba nameniti večji poudarek vlogi akademskih raziskav v 
razvoju dinamičnih malih in srednjih podjetij. Poleg tega v Obzorju 2020 ni posebej zaslediti 
raziskav kulturne dediščine Evrope, ki je bila zajeta v prejšnjih programih za financiranje 
raziskav. Pripravljavka mnenja želi vključiti posebno omembo kulturne dediščine v to uredbo.

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

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 sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
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reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora 
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Dejavnosti morajo 
neposredno podpirati ustrezne sektorske 
pristojnosti na področjih politik na ravni 
Unije. Vsi izzivi morajo prispevati k 
doseganju višjega cilja trajnostnega 
razvoja.

reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Podpirati bi bilo 
treba raziskave zdravstvenega vidika in 
vidika družbene kohezije telesne 
dejavnosti. Podpirati bi bilo treba 
raziskave na področju kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter varstva 
tradicionalnega znanja, nenazadnje tudi 
pri prizadevanjih za sodelovanje s tretjimi 
državami. Dejavnosti morajo neposredno 
podpirati ustrezne sektorske pristojnosti na 
področjih politik na ravni Unije. Vsi izzivi 
morajo prispevati k doseganju višjega cilja 
trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Neposredne ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je treba izvajati 
prožno, učinkovito in pregledno, pri čemer 
je treba upoštevati ustrezne potrebe 
uporabnikov Skupnega raziskovalnega 
središča in politike Unije ter zaščiti 
finančne interese Unije. Raziskovalne 
dejavnosti je treba po potrebi prilagoditi 
tem potrebam ter znanstvenemu in 
tehnološkemu razvoju, doseči pa morajo 
znanstveno odličnost.

(13) Neposredne ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je treba izvajati 
prožno, učinkovito in pregledno, pri čemer 
je treba upoštevati ustrezne potrebe 
uporabnikov Skupnega raziskovalnega 
središča in politike Unije ter zaščiti 
finančne interese Unije. Raziskovalne 
dejavnosti je treba po potrebi prilagoditi 
tem potrebam ter znanstvenemu in 
tehnološkemu razvoju, doseči pa morajo 
znanstveno odličnost in zagotoviti 
razširjanje na področju kulture, 
komunikacij in izobraževanja.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Posebni program mora dopolnjevati 
ukrepe v državah članicah ter druge ukrepe 
Unije v okviru splošne strategije za
izvajanje strategije Evropa 2020, zlasti 
tiste na področju kohezije, kmetijstva in 
razvoja podeželja, izobraževanja, 
poklicnega usposabljanja, industrije, 
javnega zdravja, varstva potrošnikov, 
zaposlovanja in socialnih politik, 
energetike, prometa, okolja, podnebnih 
ukrepov, varnosti, morja in ribolova, 
razvojnega sodelovanja in politik širitve in 
sosedstva.

(15) Posebni program mora dopolnjevati 
ukrepe v državah članicah ter druge ukrepe 
Unije v okviru splošne strategije za
uresničevanje strategije Evropa 2020, 
zlasti tiste na področju kohezije, kmetijstva 
in razvoja podeželja, izobraževanja, 
poklicnega usposabljanja, kulture in 
umetnosti, industrije, javnega zdravja, 
varstva potrošnikov, zaposlovanja in 
socialnih politik, vprašanja spola, športa,
energetike, prometa, okolja, podnebnih 
ukrepov, varnosti, morja in ribolova,
kulturne dediščine, razvojnega 
sodelovanja in politik širitve in sosedstva.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo;

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo, tudi prek sodelovanja v športni 
dejavnosti;

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbujati in ohranjati kulturno in 
jezikovno raznolikost ter varovati 
zgodovinsko, umetniško in kulturno 
dediščino v Uniji;

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter
netehnološke in družbene inovacije. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev.

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje,
netehnološke in družbene inovacije ter kar 
najbolj razširjati, narediti dostopno in 
uporabljati pridobljeno znanje. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave na področju družboslovja in 
humanistike bodo v celoti vključene v vse 
splošne cilje Obzorja 2020. Tako bo take 
raziskave mogoče podpirati v okviru 
posebnih ciljev Evropskega raziskovalnega 
sveta, ukrepov Marie Curie ali 
raziskovalnih infrastruktur.

Raziskave na področju družboslovja in 
humanistike bodo v celoti vključene v vse 
splošne cilje Obzorja 2020. Ta področja 
tvorijo temelj izvajanih dejavnosti za 
spoprijem z nizom izzivov, s katerimi se 
sooča Unija z vidika povezovanja 
državljanov različnega izvora ter 
dostopnosti državljanov do izobraževanja 
ter socialnih in kulturnih pravic. Tako bo 
take raziskave mogoče podpirati v okviru 
posebnih ciljev Evropskega raziskovalnega 
sveta, ukrepov Marie Curie ali 
raziskovalnih infrastruktur.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so Družboslovne in humanistične vede so 
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bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo:
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo:
poznavanje zdravstvenih dejavnikov, tudi 
telesne vzgoje, in doseganje čim večje 
učinkovitosti zdravstvenih sistemov, 
podpiranje politik, ki spodbujajo 
podeželska območja in ozaveščenje 
potrošnikov, stvarno odločanje o energetski 
politiki ter zagotavljanje potrošniku 
prijaznega evropskega elektroenergetskega 
omrežja, podpiranje z dokazi podprte 
prometne politike in napovedi, podpiranje 
ublažitve podnebnih sprememb in strategij 
za prilagoditev nanje, z viri učinkovite 
pobude in ukrepi v smeri zelenega in 
vzdržnega gospodarstva in podpiranje 
varstva in spodbujanja kulturne 
raznolikosti, pa tudi snovne in nesnovne 
kulturne dediščine.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, socialne inovacije, 
inovacije v javnem sektorju ali položaj 
Evrope kot svetovnega akterja.

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, socialne inovacije, 
inovacije v javnem sektorju ali položaj 
Evrope kot svetovnega akterja, da bi 
pomagale ohranjati visoko raven 
vzajemnega kulturnega delovanja in 
komunikacije s tretjimi državami.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi se spodbujajo med 
delom I „Odlična znanost“ ter deloma
„Družbeni izzivi“ in „Omogočitvene in 
industrijske tehnologije“, da se skupaj 
razvijejo novo znanje, prihodnje in 
nastajajoče tehnologije, raziskovalne 
infrastrukture in ključne sposobnosti.
Raziskovalne infrastrukture se uporabijo za 
širšo uporabo v družbi, na primer v javnih 
storitvah, spodbujanju znanosti, civilni 
zaščiti in kulturi. Poleg tega se določanje 
prednostnih nalog med izvajanjem 
neposrednih ukrepov Skupnega 
raziskovalnega središča in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT) ustrezno uskladi z 
drugimi deli Obzorja 2020.

Medsektorski ukrepi se spodbujajo med 
delom I „Odlična znanost“ ter deloma
„Družbeni izzivi“ in „Omogočitvene in 
industrijske tehnologije“, da se skupaj 
razvijejo novo znanje, prihodnje in 
nastajajoče tehnologije, raziskovalne 
infrastrukture in ključne sposobnosti.
Raziskovalne infrastrukture se uporabijo za 
širšo uporabo v družbi, na primer v javnih 
storitvah, spodbujanju znanosti, civilni 
zaščiti in kulturi. Akademska in 
znanstvena literatura je s tega vidika 
bistvena sestavina raziskovalne 
infrastrukture. Zato je bistveno, da so 
ugotovitve raziskav, ki se pridobijo in 
potrdijo prek del raziskovalcev, ki jih 
financira Unija, dostopne znanstveni 
skupnosti kot celoti. Poleg tega se 
določanje prednostnih nalog med 
izvajanjem neposrednih ukrepov Skupnega 
raziskovalnega središča in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT) ustrezno uskladi z 
drugimi deli Obzorja 2020.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, skupna ribiška politika in program 
Erasmus za vse: program Unije za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport ali program Zdravje za rast.
Predvidena je primerna povezanost s skladi 
kohezijske politike, pri čemer lahko 
podpora za gradnjo zmogljivosti za 

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, kulturna politika (vključno z 
ohranjanjem in razvojem snovne in 
nesnovne kulture dediščine), skupna 
ribiška politika in program Erasmus za vse:
program Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mladino in šport ali program 
Zdravje za rast. Združljivost, medsebojna 
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raziskave in inovacije na regionalni ravni 
deluje kot „lestev odličnosti“, ustanovitev 
regionalnih centrov odličnosti lahko 
pomaga zmanjšati inovacijsko vrzel v 
Evropi ter podpiranje predstavitvenih in 
pilotnih projektov velikega obsega pa 
lahko pomaga doseči cilj ustvarjanja 
vodilnega položaja evropske industrije.

povezljivost in povezovanje s temi 
programi so bistveni za zagotovitev 
uspešnosti Obzorja 2020. Predvidena je 
primerna povezanost s skladi kohezijske 
politike, pri čemer lahko podpora za 
gradnjo zmogljivosti za raziskave in 
inovacije na regionalni ravni deluje kot
„lestev odličnosti“, ustanovitev regionalnih 
centrov odličnosti lahko pomaga zmanjšati 
inovacijsko vrzel v Evropi ter podpiranje 
predstavitvenih in pilotnih projektov 
velikega obsega pa lahko pomaga doseči 
cilj ustvarjanja vodilnega položaja 
evropske industrije.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov v 
zgodnji fazi je potrebno za uspešno iskanje 
novih temeljev za izrazito nove prihodnje 
tehnologije. Ker je ta dejavnost izrazito 
tematsko neopredeljena in nedoločevalna, 
omogoča nove ideje v najširšem spektru 
tem in disciplin, ne glede na to, kdaj se 
porodijo in od kod prihajajo. Spodbujanje 
takih krhkih idej zahteva prilagodljiv, 
tveganju prijazen in zelo meddisciplinaren 
raziskovalni pristop, ki znatno presega 
stroge tehnološke okvire. Da se v 
prihodnosti doseže vodilni položaj 
znanosti in industrije, je odločilno, da se 
na področju raziskav in inovacij pritegne 
in spodbuja udeležba novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci in MSP z visoko razvito 
tehnologijo.

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov v 
zgodnji fazi je potrebno za uspešno iskanje 
novih temeljev za izrazito nove prihodnje 
tehnologije. Ker je ta dejavnost izrazito 
tematsko neopredeljena in nedoločevalna, 
omogoča nove ideje v najširšem spektru 
tem in disciplin, ne glede na to, kdaj se 
porodijo in od kod prihajajo. Spodbujanje 
takih krhkih idej zahteva prilagodljiv, 
tveganju prijazen in zelo meddisciplinaren 
raziskovalni pristop, ki znatno presega 
stroge tehnološke okvire. Pritegnitev in 
spodbujanje udeležbe novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci ter MSP z visoko razvito 
tehnologijo, imata lahko pomembno vlogo 
pri zagotavljanju inovativnega in 
dinamičnega osebja za evropska MSP ter 
sta pomembna tudi za dosego vodilnega 
položaja znanosti in industrije v 
prihodnosti.
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Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se zlasti lahko doseže s strukturiranjem 
in izboljšanjem odličnosti v bistvenem delu 
visokokakovostnega začetnega 
usposabljanja raziskovalcev in doktorantov 
na začetku poklicne poti v vseh državah 
članicah in pridruženih državah. Če 
raziskovalce na začetku poklicne poti 
pridobijo različne spretnosti, ki jim bodo 
pomagale pri reševanju sedanjih in 
prihodnjih izzivov, bo naslednja generacija 
raziskovalcev imela koristi od izboljšanih 
poklicnih možnosti v javnem in zasebnem 
sektorju ter tako povečala privlačnost 
raziskovalnih poklicnih poti za mlade.

To se zlasti lahko doseže s strukturiranjem 
in izboljšanjem odličnosti v bistvenem delu 
visokokakovostnega začetnega 
usposabljanja raziskovalcev in 
doktorandov na začetku poklicne poti v 
vseh državah članicah in pridruženih 
državah. Če raziskovalce na začetku 
poklicne poti pridobijo različne spretnosti, 
ki jim bodo pomagale pri reševanju 
sedanjih in prihodnjih izzivov, bo 
naslednja generacija raziskovalcev imela 
koristi od izboljšanih poklicnih možnosti v 
javnem in zasebnem sektorju ter tako 
povečala privlačnost raziskovalnih 
poklicnih poti za mlade. Poleg tega je 
treba doktorande z vseh področij 
opredeliti kot eno od ključnih ciljnih 
skupin novega programa za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport, med sredstvi za ta program in 
Obzorjem 2020 pa je treba vzpostaviti 
dopolnjujoč odnos. 

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.3– točka 1.3.5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba snovanja in razvoja 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
zaščito evropskih materialov z 
zgodovinsko ali kulturno vrednostjo.

Uporaba snovanja in razvoja 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti za MSP v 
kreativnih industrijah, vključno z zaščito 
evropskih materialov z zgodovinsko ali 
kulturno vrednostjo.
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP se bodo podpirala na vseh področjih 
Obzorja 2020. Zato bo instrument, posebej 
namenjen MSP, usmerjen v vse vrste 
inovativnih MSP, ki si močno prizadevajo 
za razvoj, rast in mednarodno razsežnost.
Namenjen je vsem vrstam inovacij, 
vključno z netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 
inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

MSP se bodo podpirala na vseh področjih 
Obzorja 2020. Zato bo instrument, posebej 
namenjen MSP, usmerjen v vse vrste 
inovativnih MSP, ki si močno prizadevajo 
za razvoj, rast in mednarodno razsežnost.
Namenjen je vsem vrstam inovacij, 
vključno z netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami ter inovacijami v kreativnih 
industrijah. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 
inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 
okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, zlasti MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast. Prav tako se podpirajo posebne 
storitve za spodbujanje inovacij (npr. 
uporaba intelektualne lastnine, mrež za 
javno oddajanje naročil, podpiranje uradov 
za prenos tehnologije, strateško 
načrtovanje) ter pregledi javnih 
inovacijskih politik.

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 
okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, zlasti MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast, tudi tistih v kreativnih panogah. Prav 
tako se podpirajo posebne storitve za 
spodbujanje inovacij (npr. uporaba 
intelektualne lastnine, mrež za javno 
oddajanje naročil, podpiranje uradov za 
prenos tehnologije, strateško načrtovanje) 
ter pregledi javnih inovacijskih politik. 
Inovacije imajo tudi kulturno razsežnost, 
saj vsebina poganja tehnološki napredek. 
Kulturni razvoj za inovacije, ki presega 
zgolj tehnično razumevanje inovacij, je 
pomemben korak naprej in sedanji 
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program ga bo še naprej zagotavljal.

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V povezavi z zagotavljanjem podpore 
družbenim vedam in družboslovnemu 
sektorju v okviru programa Horizont 2020 
je treba vzpostaviti ločeno prednostno 
nalogo, ki zajema posebno področje 
uporabe te podpore.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti za boljše razumevanje okolja kot 
zdravstvenega dejavnika bodo potrebni 
povezovalni molekularnobiološki, 
epidemiološki in toksikološki pristopi za 
raziskovanje odnosa med zdravjem in 
okoljem, vključno s študijami o delovanju 
kemikalij, istočasni izpostavljenosti 
onesnaženju ter drugim z okoljem in 
podnebjem povezanim dejavnikom stresa, 
integriranih toksikoloških preskusih ter 
alternativah za poskuse na živalih. Potrebni 
so inovativni pristopi za ocenjevanje 
izpostavljenosti, pri katerih se uporabljajo 
biološki označevalci nove generacije, ki 
temeljijo na „-omikah“ in epigenetiki, 
biološko spremljanje ljudi ter individualne 
ocene izpostavljenosti in modeliranja za 
razumevanje kombiniranih, kumulativnih 
in nastajajočih izpostavljenosti ter pri 
katerih se upoštevajo družbeno-
gospodarski in vedenjski dejavniki.
Podpiral se bo boljši dostop do okoljskih 
podatkov z uporabo naprednih 

Zlasti za boljše razumevanje okolja kot 
zdravstvenega dejavnika bodo potrebni 
povezovalni molekularnobiološki, 
epidemiološki in toksikološki pristopi za 
raziskovanje odnosa med zdravjem in 
okoljem, vključno s študijami o delovanju 
kemikalij, istočasni izpostavljenosti 
onesnaženju ter drugim z okoljem in 
podnebjem povezanim dejavnikom stresa,
integriranih toksikoloških preskusih ter 
alternativah za poskuse na živalih. Potrebni 
so inovativni pristopi za ocenjevanje 
izpostavljenosti, pri katerih se uporabljajo 
biološki označevalci nove generacije, ki 
temeljijo na „-omikah“ in epigenetiki, 
biološko spremljanje ljudi ter individualne 
ocene izpostavljenosti in modeliranja za 
razumevanje kombiniranih, kumulativnih 
in nastajajočih izpostavljenosti ter pri 
katerih se upoštevajo družbeno-
gospodarski in vedenjski dejavniki, kot je 
telesna vzgoja. Podpiral se bo boljši dostop 
do okoljskih podatkov z uporabo naprednih 
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informacijskih sistemov. informacijskih sistemov.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za stroškovno učinkovite ter uporabnikom 
prijazne rešitve za pomoč pri aktivnem in 
neodvisnem vsakdanjem življenju (doma, 
na delovnem mestu itd.) starajočega se 
prebivalstva in invalidov so potrebne 
večdisciplinarne napredne in uporabne 
raziskave in inovacije v vedenjskih, 
gerontoloških, digitalnih in drugih 
znanostih. To velja za različna okolja, 
tehnologije, sisteme in storitve, ki 
izboljšujejo kakovost življenja in človeške 
funkcije, vključno z mobilnostjo, 
pametnimi prilagojenimi podpornimi 
tehnologijami, storitveno in socialno 
robotiko ter podpornim okoljem. Podpirali 
se bodo raziskovalni in inovacijski pilotni 
projekti, pri katerih se ocenjujeta izvajanje 
in širša uporabo rešitev.

Za stroškovno učinkovite ter uporabnikom 
prijazne rešitve za pomoč pri aktivnem in 
neodvisnem vsakdanjem življenju (doma, 
na delovnem mestu itd.) starajočega se 
prebivalstva in invalidov so potrebne 
večdisciplinarne napredne in uporabne 
raziskave in inovacije v vedenjskih, 
gerontoloških, digitalnih, družbenih, 
humanističnih in drugih znanostih. To 
velja za različna okolja, tehnologije, 
sisteme in storitve, ki izboljšujejo kakovost 
življenja in človeške funkcije, vključno z 
mobilnostjo, pametnimi prilagojenimi 
podpornimi tehnologijami, storitveno in 
socialno robotiko ter podpornim okoljem.
Podpirali se bodo raziskovalni in 
inovacijski pilotni projekti, pri katerih se 
ocenjujeta izvajanje in širša uporabo 
rešitev.

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje posameznikov, da lahko 
izboljšajo in upravljajo svoje zdravje vse 
življenje, bo pripomoglo prihraniti stroške 
zdravstvenih sistemov, saj se lahko 
kronične bolezni zdravijo zunaj 
zdravstvenih ustanov, zdravstveni rezultati 
pa se lahko izboljšajo. Za to bodo potrebne 
raziskave vedenjskih in družbenih 
modelov, odnosov in pričakovanj v zvezi z 

Usposabljanje posameznikov, da lahko 
izboljšajo in upravljajo svoje zdravje vse 
življenje, bo pripomoglo prihraniti stroške 
zdravstvenih sistemov, saj se lahko 
kronične bolezni zdravijo zunaj 
zdravstvenih ustanov, zdravstveni rezultati 
pa se lahko izboljšajo. Za to bodo potrebne 
raziskave vedenjskih in družbenih 
modelov, odnosov, vpliva telesne 
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osebnimi zdravstvenimi tehnologijami, 
mobilnimi in/ali prenosnimi orodji, novimi 
diagnostičnimi postopki in prilagojenimi 
storitvami, s katerimi se spodbujajo zdrav 
način življenja, dobro počutje, samopomoč, 
boljša povezanost med državljani in 
zdravstvenim sistemom, prilagojeni 
programi za obvladovanje bolezni in 
invalidnosti ter podpora infrastrukturam 
znanja.

dejavnosti in pričakovanj v zvezi z 
osebnimi zdravstvenimi tehnologijami,
usmerjenimi predvsem v preprečevanje 
bolezni, mobilnimi in/ali prenosnimi 
orodji, novimi diagnostičnimi postopki in 
prilagojenimi storitvami, s katerimi se 
spodbujajo zdrav način življenja, dobro 
počutje, samopomoč, boljša povezanost 
med državljani in zdravstvenim sistemom, 
prilagojeni programi za obvladovanje 
bolezni in invalidnosti ter podpora 
infrastrukturam znanja.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in 
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva, vključno s posebno 
osredotočenostjo na evropsko kulturno 
dediščino in pristopom, ki opredeljuje 
dejavnosti, ki lahko zbližajo ljudi med 
skupnostmi. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in 
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
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plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti, kulturne raznolikosti in
medkulturnega dialoga s spodbujanjem 
interdisciplinarnih raziskav, kazalnikov, 
tehnološkega napredka, organizacijskih 
rešitev, na primer z uporabo ukrepov 
sektorja družbene ekonomije na področju 
družbenih inovacij, in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja, ob tem pa 
upoštevanje pomembne vloge in posebnih 
lastnosti družbenih znanosti in 
humanistike, nenazadnje tudi na področju 
raziskav. Področje raziskav in druge 
dejavnosti podpira izvajanje strategije 
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v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

Evropa 2020, pa tudi druge ustrezne 
zunanje politike Unije. Za določanje, 
spremljanje in ocenjevanje ciljev evropskih 
strategij in politik bodo potrebne raziskave, 
usmerjene v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili prispevek predvidenih ukrepov, 
zlasti v korist socialne vključenosti.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 

Razumevanje družbenih sprememb in 
zagotavljanje trajnostnega razvoja z
upoštevanjem kulturne razsežnosti v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. Na to bi morali gledati kot na 
priložnost za povečanje ozaveščenosti o 
evropski zgodovini, njeni raznolikosti, 
vrednosti kulturne dediščine, pa tudi za 
pomoč evropskim državljanom, da 
sodelujejo prek niza kulturnih in 
komunikacijskih orodij in priložnosti, ki 
so jim danes na voljo. Razumevanje 
napetosti in možnosti, ki izhajajo iz 
prevzema IKT, tako na individualni kot 
kolektivni ravni, je pomembno za 
odpiranje novih poti vključujočih inovacij.
Bistveno je opredeliti načine za 
prilagoditev in izboljšanje evropskih 
socialnih sistemov, javnih storitev in širše 
socialne razsežnosti politik za doseganje 
kohezije in spodbujanje večje družbene in 
gospodarske enakopravnosti, kulturne 
dediščine ter medgeneracijske solidarnosti.
Raziskave bodo analizirale, kako družbe in 
politika postajajo bolj evropske v širšem 
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varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

smislu z razvojem identitet, kultur in 
vrednot, kroženjem zamisli in prepričanj 
ter kombinacijo načel in praks vzajemnosti, 
enotnosti in enakopravnosti. Analizirale 
bodo, kako lahko ranljivo prebivalstvo 
celovito sodeluje v družbi in demokraciji, 
zlasti s pridobivanjem različnih 
sposobnosti in varstvom človekovih pravic.
Analiza tega, ali so politični sistemi 
usklajeni s takšnim družbenim razvojem, in 
razvoja političnih sistemov bo zato 
osrednjega pomena. Raziskave bodo 
obravnavale tudi razvoj ključnih sistemov
na področju kulture, ki zagotavljajo 
osnovne oblike socialnih vezi, kot so 
družina, zaposlovanje in dostop do 
prostočasnih dejavnosti, kultura in 
medkulturni dialog, formalno, 
neformalno ter priložnostno 
izobraževanje, šport in delo ter prispevale
v boju proti revščini. V prihodnjem razvoju 
evropskih politik bodo upoštevani pomen 
migracij in demografije ter s tem povezani 
kulturni izzivi. Pri raziskavah se bo 
upoštevala tudi vloga kulturne dediščine v 
Uniji.

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Različni evropski zgodovinski, politični, 
socialni in kulturni sistemi se vse bolj 
spopadajo z vplivom globalnih sprememb.
Da bo Evropa nadalje razvila svoje zunanje 
ukrepe v sosedstvu in zunaj njega ter 
okrepila svojo vlogo v svetu, mora 
izboljšati zmogljivosti za določanje, 
prednostno obravnavanje, pojasnjevanje, 
ocenjevanje in spodbujanje ciljev politike z 
drugimi regijami in družbami v svetu, da 
bo tako spodbudila sodelovanje ali 
preprečila oziroma rešila spore. V zvezi s 
tem mora prav tako izboljšati svoje 

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

zmogljivosti za napovedovanje ter 
odzivanje na razvoj in vplive globalizacije.
To zahteva boljše poznavanje zgodovine, 
kulture in politično-gospodarskih sistemov 
drugih svetovnih regij, pa tudi vloge in 
vpliva nadnacionalnih akterjev. Evropa 
mora tudi učinkovito prispevati k 
svetovnemu upravljanju na ključnih 
področjih, kot so trgovina, razvoj, delo, 
gospodarsko sodelovanje, kulturno 
sodelovanje in medkulturni dialog,
človekove pravice, obramba in varnost. To
pomeni potencial za gradnjo novih 
zmogljivosti z vidika orodij, sistemov in 
instrumentov za analizo ali z 
diplomatskega vidika na formalni in 
neformalni mednarodni ravni z vladnimi in 
nevladnimi udeleženci.

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 26
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Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– lajšanje najširšega možnega dostopa do 
znanstvene in akademske literature in 
podatkov raziskav v prej navedenih 
regijah.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Socialne inovacije ustvarjajo nove dobrine, 
storitve, postopke in modele, ki 
izpolnjujejo družbene potrebe ter ustvarjajo 
nove družbene odnose. Pomembno je 
razumeti, kako lahko socialne inovacije in 
ustvarjalnost privedejo do sprememb v 
obstoječih strukturah in politikah ter kako 
jih je mogoče spodbujati in povečati.
Osnovne spletne in distribuirane platforme, 
ki povezujejo državljane in jim omogočajo, 
da sodelujejo in soustvarjajo rešitve, ki 
temeljijo na razširjeni ozaveščenosti o 
socialnih, političnih in okoljskih razmerah, 
so lahko učinkovito orodje za podpiranje 
ciljev strategije Evropa 2020. Podpora bo 
zagotovljena tudi povezovanju in 
preizkušanju uporabe IKT za izboljšanje 
učnih procesov, pa tudi mrežam socialnih 
inovatorjev in socialnih podjetnikov.

Socialne inovacije ustvarjajo nove dobrine, 
storitve, postopke in modele, ki 
izpolnjujejo družbene potrebe ter ustvarjajo 
nove družbene odnose. Pomembno je 
razumeti, kako lahko socialne inovacije in 
ustvarjalnost privedejo do sprememb v 
obstoječih strukturah in politikah ter kako 
jih je mogoče spodbujati in povečati.
Osnovne spletne in distribuirane platforme, 
ki povezujejo državljane in jim omogočajo, 
da sodelujejo in soustvarjajo rešitve, ki 
temeljijo na razširjeni ozaveščenosti o 
socialnih, kulturnih, političnih in okoljskih 
razmerah, so lahko učinkovito orodje za 
podpiranje ciljev strategije Evropa 2020.
Podpora bo zagotovljena tudi povezovanju 
in preizkušanju uporabe IKT za izboljšanje 
učnih procesov, pa tudi mrežam socialnih 
inovatorjev ter podjetnikov na področju 
sociale in kulture.

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z zagotovitvijo sodelovanja vseh Z zagotovitvijo sodelovanja vseh 
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družbenih akterjev v ciklusu inovacij se 
povečujejo kakovost, ustreznost, 
sprejemljivost in trajnost rezultatov na 
področju inovacij s povezovanjem 
interesov in vrednot družbe. Za to je 
potrebno razvijanje posebnih spretnosti, 
znanja in zmogljivosti na individualni, 
organizacijski, nacionalni in nadnacionalni 
ravni. Spodbujala se bo znanstveno 
pismena, odgovorna in ustvarjalna družba, 
pri čemer se bodo podpirale ustrezne 
metode znanstvenega izobraževanja in 
raziskave na tem področju. Omogočena bo
enakost med spoloma, zlasti s podpiranjem 
sprememb v organizaciji raziskovalnih 
institucij ter vsebini in zasnovi 
raziskovalnih dejavnosti. Za izboljšanje 
pretoka znanja v okviru znanstvene 
skupnosti in širše javnosti se bosta nadalje 
razvijala dostopnost in uporaba rezultatov 
raziskav, ki se financirajo z javnimi 
sredstvi. V sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami se bo 
spodbujal etični okvir za raziskave in 
inovacije, ki temelji na temeljnih etičnih 
načelih, vključno z načeli iz Listine o 
temeljnih pravicah ter vseh ustreznih 
zakonov in konvencij Unije.

družbenih akterjev v ciklusu inovacij se 
povečujejo kakovost, ustreznost, 
sprejemljivost in trajnost rezultatov na 
področju inovacij s povezovanjem 
interesov in vrednot družbe. Za to je 
potrebno razvijanje posebnih spretnosti, 
znanja in zmogljivosti na individualni, 
organizacijski, nacionalni in nadnacionalni 
ravni. Spodbujala se bo znanstveno 
pismena, odgovorna in ustvarjalna družba, 
pri čemer se bodo podpirale ustrezne 
metode znanstvenega izobraževanja in 
raziskave na tem področju. Uveljavljala se 
bosta načelo nediskriminacije enakost 
med spoloma, zlasti s podpiranjem 
sprememb v organizaciji raziskovalnih 
institucij ter vsebini in zasnovi 
raziskovalnih dejavnosti. Za izboljšanje 
pretoka znanja v okviru znanstvene 
skupnosti in širše javnosti se bosta nadalje 
razvijala dostopnost in uporaba rezultatov 
raziskav, ki se financirajo z javnimi 
sredstvi. V sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami se bo 
spodbujal etični okvir za raziskave in 
inovacije, ki temelji na temeljnih etičnih 
načelih, vključno z načeli iz Listine o 
temeljnih pravicah ter vseh ustreznih 
zakonov in konvencij Unije.
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Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost meja, 
vključno s kontrolo in nadzorom, hkrati pa 
izkoristi celoten potencial sistema 
EUROSUR. Razvijale in preskušale se 
bodo glede na učinkovitost, skladnost s 
pravnimi in etičnimi načeli, sorazmernost, 
družbeno sprejemljivost in spoštovanje 

Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost meja, 
vključno s kontrolo in nadzorom, hkrati pa 
izkoristi celoten potencial sistema 
EUROSUR. Razvijale in preskušale se 
bodo glede na učinkovitost, skladnost s 
pravnimi in etičnimi načeli, sorazmernost, 
družbeno sprejemljivost in spoštovanje 
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temeljnih pravic. Raziskave bodo podpirale 
tudi izboljšanje evropskega integriranega 
upravljanja meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.

temeljnih pravic. Raziskave bodo podpirale 
tudi izboljšanje evropskega integriranega 
upravljanja meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem in razvojem ustrezne 
politike medkulturnega dialoga z 
državami kandidatkami, možnimi državami 
kandidatkami in državami evropske 
sosedske politike.

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba je 
zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme in 
storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, odkrivali 
in v realnem času obvladovali kibernetski 
napadi na več področjih in v okviru več 
pristojnosti ter ščitila se bo kritična 
infrastruktura IKT. Digitalna družba je v 
polnem razvoju z nenehno spreminjajočimi 
se uporabami in zlorabami interneta, 
novimi oblikami družbene interakcije, 
novimi mobilnimi in na kraj vezanimi 
storitvami ter internetom stvari. To zahteva 
novo vrsto raziskav, ki bi morale temeljiti 
na novih aplikacijah, uporabi in družbenih 
trendih. Izvajati se bodo začele prožne 
pobude na področju raziskav, vključno z 
dejavnostmi na področju raziskav in 
razvoja za hiter odziv na nov sodobni 
razvoj v sodobno zaupanja in varnosti.

Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba je 
zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme in 
storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, odkrivali 
in v realnem času obvladovali kibernetski 
napadi na več področjih in v okviru več 
pristojnosti ter se bo ščitila kritična 
infrastruktura IKT. Digitalna družba je v 
polnem razvoju z nenehno spreminjajočimi 
se uporabami in zlorabami interneta (kar 
med drugim zahteva posebne tehnološke 
raziskave, da bi odpravili otroško 
pornografijo na spletu), novimi oblikami 
družbene interakcije, novimi mobilnimi in 
na kraj vezanimi storitvami ter internetom 
stvari. To zahteva novo vrsto raziskav, ki 
bi morale temeljiti na novih aplikacijah, 
uporabi in družbenih trendih. Izvajati se 
bodo začele prožne pobude na področju 
raziskav, vključno z dejavnostmi na 
področju raziskav in razvoja za hiter odziv 
na nov sodobni razvoj v sodobno zaupanja 
in varnosti.
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