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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sveženj Obzorje 2020 vzpostavlja enoten okvirni program o podpori EU za raziskave in 
inovacije za obdobje 2014–2020.

Splošni cilji so pomoč pri izvajanju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; izboljšanje povezave med temeljnimi raziskavami in inovacijami ter trgom;
in poenostavitev pravil za sodelovanje ter okrepitev udeležbe MSP.

Poročevalec meni, da je z vidika Odbora za razvoj največjega pomena del III o družbenih 
izzivih. Ta del obravnava področja, kot so zdravje, zanesljivost preskrbe s hrano, biotska 
raznovrstnost, podnebne spremembe in učinkovita raba energije in virov, ter vključuje 
poseben medsektorski poudarek na spodbujanju mednarodnega sodelovanja, ob tem pa 
izrecno prepoznava svetovno naravo vseh družbenih izzivov. Ta del od vseh treh delov 
pritegne največ proračunskih sredstev.

V predlogu Komisije je kar nekaj dobrodošlih elementov, posebej osredotočenje na podporo 
celotnemu ciklu od temeljnih raziskav do inovacij in komercializacije na trgu. Poudarek na 
mednarodni naravi družbenih izzivov je prav tako dobrodošel, vendar ga je treba precej bolj 
pojasniti in okrepiti.

Poročevalec se je osredotočil na predloge sprememb v zvezi z naslednjimi prednostnimi 
nalogami:

 Zagotovitev, da je Obzorje 2020 odprto za akterje v državah v razvoju tako v smislu 
udeležbe pri projektih in dejavnostih kot tudi dostopa do rezultatov projektov, ter 
izogibanje prevladi tona v slogu „evropske trdnjave“ v uredbi. 

 Krepitev potenciala ukrepov, predvidenih v okviru družbenih izzivov Zdravje, 
demografske spremembe in dobro počutje, z namenom prispevati k svetovnim 
zdravstvenim nujnim nalogam, predvsem spopadanju z boleznimi, povezanimi z
revščino, in zapostavljenimi nalezljivimi boleznimi. Poročevalec si želi, da bi bil 
fiksen delež tega zdravstvenega proračuna namenjen ukrepom za obvladovanje vseh 
bolezni, povezanih z revščino, in zapostavljenih bolezni. 

 Zagotavljanje, da se prednostne naloge in zaveze zunanje in razvojne politike EU 
upoštevajo še zlasti na področju podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti ter 
učinkovite rabe virov in energije, ter posebej opozarjanje na vlogo raziskovanja 
vesolja pri prispevanju k obvladovanju teh izzivov.

Vse to je v obojestransko korist EU in njenih partnerjev iz tretjih držav, poleg tega pa spoštuje 
načelo skladnosti politik za razvoj. Poleg tega je sodelovanje na področju raziskav oblika 
sodelovanja, ki lahko zelo koristi tem državam – predvsem državam s srednje visokimi 
dohodki – ki morda ne bodo mogle več dolgo prejemati sredstev dvostranske pomoči EU v 
okviru novega instrumenta za razvojno sodelovanje 2014–2020.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za razvoj 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 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) 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 tako v Uniji kot v pridruženih in 
tretjih državah 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.

Predlog spremembe2

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 

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo bi morali z Obzorjem 2020: 
spodbujati ozaveščeno udejstvovanje
državljanov in civilne družbe pri procesu 
raziskav in inovacij ter njihovo udeležbo 
pri dejavnostih v okviru Obzorja 2020; 
spodbujati znanstveno izobraževanje; 
zagotavljati spoštovanje etične zakonodaje 
ter spodbujati oblikovanje in spoštovanje 
najvišjih etičnih standardov po vsem 
svetu; povečati dostopnost in ponovno 
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državljanov in civilne družbe, ter 
spodbujanjem njihove udeležbe pri 
dejavnostih v okviru Obzorja 2020.

uporabo rezultatov raziskav, financiranih 
z javnimi sredstvi, zlasti znanstvenih 
publikacij in podatkov; oblikovati 
odgovorne načrte za raziskave in inovacije
ter okvir upravljanja, ki bodo odpravili 
pomisleke in izpolnili pričakovanja 
državljanov in civilne družbe ter okrepili 
njihovo udeležbo pri določanju 
raziskovalnih prednostnih nalog v okviru
Obzorja 2020.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vse raziskave in inovacije temeljijo 
na sposobnosti znanstvenikov, 
raziskovalnih inštitutov, podjetij in 
državljanov po vsem svetu, da prosto 
dostopajo do znanstvenih informacij ter 
jih izmenjujejo in uporabljajo, pri čemer 
spoštujejo pravice intelektualne lastnine. 
To je še zlasti pomembno za akterje v 
državah v razvoju, kjer je treba izboljšati 
lokalno raziskovalno zmogljivost in kjer 
lahko sodelovanje s partnerji Unije 
pomaga pri obvladovanju skupnih 
globalnih izzivov ter prispeva k 
raziskovalni odličnosti Unije. Da bi 
povečali kroženje in izkoriščanje znanja, 
bi moral biti brezplačen in odprt dostop do 
znanstvenih publikacij, ki ga predvideva 
že sedmi okvirni program, splošno načelo 
pri znanstvenih publikacijah, ki prejemajo 
javna finančna sredstva v okviru 
programa Obzorje 2020. Poleg tega bi 
morali v okviru programa Obzorje 2020 
podpirati prost dostop do drugih 
znanstvenih podatkov, pridobljenih ali 
zbranih z javno financiranimi 
raziskavami, da bi do leta 2020 prost 
dostop do takih podatkov postal splošno 
pravilo.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki jih podpira Obzorje 2020, 
morajo spoštovati temeljna etična načela. 
Upoštevati je treba mnenja Evropske 
skupine za etiko na področju znanosti in 
novih tehnologij. Raziskovalne dejavnosti 
bi morale upoštevati tudi člen 13 PDEU ter 
zmanjšati uporabo živali pri raziskavah in 
poskusih z namenom, da se uporaba živali 
povsem nadomesti. Vse dejavnosti bi 
morale biti izvedene tako, da zagotavljajo 
visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi v 
skladu s členom 168 PDEU.

(24) Raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki jih podpira Obzorje 2020, 
morajo spoštovati temeljna etična načela. 
Upoštevati je treba mnenja Evropske 
skupine za etiko na področju znanosti in 
novih tehnologij. Raziskovalne dejavnosti 
bi morale upoštevati tudi člen 13 PDEU ter 
zmanjšati uporabo živali pri raziskavah in 
poskusih z namenom, da se uporaba živali 
povsem nadomesti. Vse dejavnosti bi 
morale biti izvedene tako, da zagotavljajo 
visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi v 
skladu s členom 168 PDEU. Etična 
načela, denimo helsinška izjava, 
zahtevajo, da se znanstveni podatki, 
pridobljeni ali zbrani v okviru javno 
financiranih raziskav na ljudeh, objavijo 
ne glede na to, kje se izvedejo – v Evropi 
ali drugod po svetu.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju zdravja, izobraževanja, vesolja, 
okolja, trajnostne energije, konkurenčnosti 
in MSP, notranje varnosti, kulture in 
medijev ter s skladi kohezijske politike in 
politiko za razvoj podeželja, ki lahko 
posebej pomagajo pri krepitvi nacionalnih 
raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti 
v okviru strategij pametne specializacije. 
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Razvijanje sinergij z zunanjim delovanjem 
in razvojnimi programi Unije bo tudi 
pomagalo zagotoviti največji učinek 
Obzorja 2020, ob tem pa izpolnilo načelo 
skladnosti politik za razvoj, kot je 
določeno v členu 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 6

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, bo program 
Obzorje 2020 z mednarodnimi,
nacionalnimi in regionalnimi programi, ki 
podpirajo raziskave in inovacije, razvil 
tesnejše sinergije, ki so lahko tudi v obliki 
javno-javnih partnerstev.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi.
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi. 
Obzorje 2020 bi moralo prispevati k 
mednarodnim zavezam Unije na področju 
trajnostnega razvoja, predvsem pri 
doseganju razvojnih ciljev tisočletja in 
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njihovih poznejših prilagoditev, sprejetih 
na mednarodni ravni.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni podatki, oblikovani ali zbrani 
v okviru javno financiranih raziskav, ki se 
izvedejo na ljudeh, na primer za namene 
kliničnih preizkušanj, se objavijo in so 
dostopni za javnost.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Organizacije civilne družbe

(1) Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotavljanju ustrezne udeležbe 
organizacij civilne družbe (tudi tistih, 
dejavnih na področju razvojnega 
sodelovanja), v programu Obzorje 2020 in 
ustreznega učinka inovacij nanje. V 
okviru dogovorov o ocenjevanju in 
spremljanju se izvedejo kvantitativne in 
kvalitativne ocene udeležbe organizacij 
civilne družbe (tudi tistih, ki delujejo na 
področju razvojnega sodelovanja).
(2) Posebna pozornost se nameni 
pobudam za povečanje osveščenosti in 
spodbujanje dostopa do financiranja 
organizacij civilne družbe iz programa 
Obzorje 2020, tudi tistih, ki delujejo na 
področju razvojnega sodelovanja. Za ta 
namen se uporabijo program 
Obzorje 2020 in drugi programi Unije za 
financiranje, tudi strukturni skladi.
(3) Posvetovanja z organizacijami civilne 
družbe (tudi tistimi, ki so dejavne na 
področju razvojnega sodelovanja) se 
izvedejo med izvajanjem, načrtovanjem, 
nadzorovanjem in ocenjevanjem 
programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) finančni prispevki Unije za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi člena 187 
PDEU v okviru Sklepa o Sedmem 
okvirnem programu 1982/2006/ES na 
podlagi spremembe njihovih temeljnih 
aktov; za nova javno-zasebna partnerstva, 

(a) finančni prispevki Unije za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi člena 187 
PDEU v okviru Sklepa o Sedmem 
okvirnem programu 1982/2006/ES na 
podlagi spremembe njihovih temeljnih 
aktov; za nova javno-zasebna partnerstva, 
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vzpostavljena na podlagi člena 187 PDEU;
za druge organe za financiranje iz 
člena [55(1)(b)(v) ali (vii)] Uredbe (EU) 
št. XX/2012 [nova finančna uredba]. Ta 
oblika partnerstva se izvaja samo v 
primerih, v katerih področje uporabe ciljev 
in obseg vključenih sredstev upravičita 
njeno uporabo;

vzpostavljena na podlagi člena 187 PDEU;
za druga obstoječa partnerstva za 
inovativne raziskave in za inovacije, kot so 
partnerstva za razvoj proizvodov, ter za
druge organe za financiranje iz 
člena [55(1)(b)(v) ali (vii)] Uredbe (EU) 
št. XX/2012 [nova finančna uredba]. Ta 
oblika partnerstva se izvaja samo v 
primerih, v katerih področje uporabe ciljev 
in obseg vključenih sredstev upravičita 
njeno uporabo;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obseg učinka na konkurenčnost na 
področju industrije, trajnostno rast in 
družbeno-ekonomska vprašanja;

(b) obseg učinka na konkurenčnost na 
področju industrije, trajnostno rast in 
družbeno-ekonomska vprašanja ter 
družbene izzive, ki so po naravni globalni;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pravila za sodelovanje in razširjanje v 
zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi, 
ustvarjenimi ali financiranimi iz 
programa Obzorje 2020, dosledno 
upoštevajo določbe Uredbe (EU) 
št. XX/XX [finančna uredba] in določbe 
Uredbe (EU) št. XX/XX [pravila za 
sodelovanje in razširjanje pri programu 
Obzorje 2020] in vsa odstopanja iz teh 
uredb.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Subjekti s sedežem v tretjih državah in 
mednarodne organizacije so upravičeni do 
udeležbe v neposrednih ukrepih 
Obzorja 2020 pod pogoji iz Uredbe (EU) 
št. XX/XX [Pravila za udeležbo].
Mednarodno sodelovanje s tretjimi 
državami in mednarodnimi organizacijami 
se spodbuja po celotnem Obzorju 2020 in 
znotraj njega, zlasti z namenom, da bi 
dosegli naslednje cilje:

1. Subjekti s sedežem v tretjih državah in 
mednarodne organizacije so upravičeni do 
udeležbe v neposrednih ukrepih 
Obzorja 2020 pod pogoji iz Uredbe (EU) 
št. XX/XX [Pravila za udeležbo].
Mednarodno sodelovanje s tretjimi 
državami in mednarodnimi organizacijami 
se spodbuja in vključi v Obzorje 2020, 
zlasti z namenom, da bi dosegli naslednje 
cilje:

Predlog spremembe 15

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, kot so določeni v evropskem 
soglasju o razvoju in načrtu sprememb, ki 
dopolnjujejo zunanje in razvojne programe, 
ter prispevanje k izpolnitvi mednarodnih 
zavez na področju trajnostnega razvoja, 
predvsem glede uresničitve razvojnih 
ciljev tisočletja in njihovih poznejših 
prilagoditev, sprejetih na mednarodni 
ravni.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Usmerjeni ukrepi, namenjeni 
spodbujanju sodelovanja z določenimi 
tretjimi državami ali skupinami tretjih 

2. Usmerjeni ukrepi, namenjeni 
spodbujanju sodelovanja z določenimi 
tretjimi državami ali skupinami tretjih 
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držav, se izvajajo na podlagi skupnega 
interesa in vzajemne koristi, pri čemer se 
upoštevajo njihove znanstvene in 
tehnološke zmogljivosti in tržne priložnosti 
ter pričakovan učinek.

držav, se izvajajo na podlagi skupnega 
interesa in vzajemne koristi, pri čemer se 
upoštevajo njihove znanstvene in 
tehnološke zmogljivosti in tržne 
priložnosti, njihove razvojne potrebe ter 
pričakovan učinek. Zajemajo ukrepe za 
okrepitev raziskovalnih zmogljivosti v 
državah v razvoju in razvojne ukrepe, ki 
se osredotočajo na njihove posebne 
potrebe na področjih, kot so zdravstvo, 
tudi raziskave o zapostavljenih boleznih in 
epidemijah, kmetijstvo, ribištvo in okolje.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostne naloge na področju sodelovanja 
upoštevajo razvoj politik Unije in 
priložnosti za sodelovanje s tretjimi 
državami ter možne vrzeli v sistemih tretjih 
držav za upravljanje intelektualne lastnine.

Prednostne naloge na področju sodelovanja 
upoštevajo razvoj politik Unije, vključno z 
zunanjimi in razvojnimi politikami, ter 
priložnosti za sodelovanje s tretjimi 
državami ter možne vrzeli v sistemih tretjih 
držav za upravljanje intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bodo politike usklajevanja 
delovale v skladu z migracijskimi, azilnimi 
in razvojnimi politikami, da se prepreči 
beg možganov iz držav v razvoju.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska komisija izvaja dejavnosti 
informiranja in sporočanja v zvezi z 
Obzorjem 2020, vključno z ukrepi 
sporočanja v zvezi s podprtimi projekti in 
ukrepi. Proračun, dodeljen sporočanju v 
skladu z Obzorjem 2020, mora prispevati 
tudi h kritju sporočanja političnih 
prednostnih nalog Unije znotraj institucij v 
obsegu njihove povezanosti s splošnim 
ciljem te uredbe.

Evropska komisija izvaja dejavnosti 
informiranja in sporočanja v zvezi z 
Obzorjem 2020, vključno z ukrepi 
sporočanja v zvezi s podprtimi projekti in 
ukrepi. Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja ter zagotovili čim 
večjo učinkovitost raziskovalnih 
prizadevanj, bi moral biti brezplačen in 
odprt spletni dostop do znanstvenih 
publikacij, ki ga predvideva že sedmi 
okvirni program, splošno načelo pri 
znanstvenih publikacijah, ki prejemajo 
javna finančna sredstva iz programa 
Obzorje 2020. Spodbuja in testira se 
brezplačen in odprt dostop do znanstvenih 
podatkov, pridobljenih ali zbranih prek 
raziskav, financiranih v okviru programa 
Obzorje 2020. Proračun, dodeljen 
sporočanju v skladu z Obzorjem 2020, 
mora prispevati tudi h kritju sporočanja 
političnih prednostnih nalog Unije znotraj 
institucij v obsegu njihove povezanosti s 
splošnim ciljem te uredbe.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) pobude, katerih cilj je širjenje 
ozaveščenosti in olajšanje dostopa 
financiranja v okviru Obzorja 2020, zlasti 
za tiste regije ali vrste udeležencev, ki niso 
zadostno zastopane, kot so raziskovalci iz 
držav v razvoju ali tretjih držav.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na globalno naravo izzivov in 
njihovo tesno povezavo z zunanjimi 
politikami in mednarodnimi zavezami 
Unije 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“.

(Zadnji odstavek Priloge I – odstavek 16 besedila Komisije je bil spremenjen in je zdaj novi 
odstavek 15(a))
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Predlog spremembe 23

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, 
vključno z vprašanji dostopa do 
izobraževanja in do socialnih in kulturnih 
pravic, 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.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši 
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno 

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši 
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno 
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povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter podporo mladim 
raziskovalkam iz držav v razvoju, ter
posebno izboljšanje institucionalnih praks 
in nacionalnih politik za podporo 
vrhunskih raziskovalcev.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga I – del I – 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 
raziskovalcev v raziskovalno dejavnost.

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, tako da bi imeli 
raziskovalci možnost usposabljanja in 
pridobivanja novega znanja v vrhunskih 
raziskovalnih organizacijah tretjih držav.
Podprte so tudi priložnosti za ponovno 
vključitev raziskovalcev v raziskovalno 
dejavnost.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga I – del I – 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, zlasti pa 
krepitev znanstvenih partnerstev med 
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Unijo in državami s srednjim dohodkom 
ter državami v razvoju.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4.3 točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je podpreti partnerstva med 
zadevnimi oblikovalci politike in organi za
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij za dejavnosti odločanja ter izvajanje 
dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Namen je podpreti partnerstva med 
zadevnimi oblikovalci politike in organi za 
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij za dejavnosti odločanja ter izvajanje 
dejavnosti mednarodnega sodelovanja.
Evropske raziskovalne infrastrukture 
prejemajo podporo za dejavnosti na 
področju mednarodnih odnosov, prav tako 
pa se je treba z njimi posvetovati v procesu 
oblikovanja evropske strategije za 
mednarodno sodelovanje na področju 
raziskav.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4.3 – točka c – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavajo se tudi partnerstva na 
področju raziskovalne infrastrukture z 
državami v razvoju, na primer v sklopu 
skupne strategije Afrika-EU.

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te dejavnosti bodo prispevale k ciljem 
vodilnih pobud strategije Evropa 2020, tj. 
Unija inovacij, Evropa, gospodarna z viri, 

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

Industrijska politika za dobo globalizacije, 
Evropska digitalna agenda. Prispevale 
bodo tudi k političnim ciljem Unije in 
mednarodnim zavezam na področju 
vesolja, zdravja, okolja, energije in 
zanesljive preskrbe s hrano.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju, vendar 
je trenutno razdrobljeno v nacionalnih 
programih, ki jih izvaja manjše število 
držav članic Unije. Da bi ohranili 
konkurenčnost Unije, zavarovali vesoljsko 
infrastrukturo Unije, kot je Galileo, in 
ohranili prihodnjo vlogo Unije v vesolju, je 
potrebno usklajevanje na ravni Unije na 
področju raziskovanja vesolja (prim. 
člen 189 PDEU). Poleg tega inovativne 
storitve in aplikacije za uporabnike, pri 
katerih se uporabljajo informacije, 
pridobljene v vesolju, predstavljajo 
pomemben vir rasti in ustvarjanja delovnih 
mest.

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja ter svetovne izzive, kot so 
podnebne spremembe, in ščiti položaj 
Unije kot pomembnega akterja v 
mednarodnem obsegu. Raziskovanje 
vesolja podpira vse dejavnosti, ki se 
izvajajo v vesolju, vendar je trenutno 
razdrobljeno v nacionalnih programih, ki 
jih izvaja manjše število držav članic 
Unije. Da bi ohranili konkurenčnost Unije, 
zavarovali vesoljsko infrastrukturo Unije, 
kot je Galileo, in ohranili prihodnjo vlogo 
Unije v vesolju, je potrebno usklajevanje 
na ravni Unije na področju raziskovanja 
vesolja (prim. člen 189 PDEU). Poleg tega 
inovativne storitve in aplikacije za 
uporabnike, pri katerih se uporabljajo 
informacije, pridobljene v vesolju, 
predstavljajo pomemben vir rasti in 
ustvarjanja delovnih mest, ob tem pa 
prispevajo k izpolnjevanju zunanjih ciljev 
in mednarodnih zavez Unije, na primer na 
področjih odziva na humanitarne krize in 
okolja.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.6.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot 
so navigacija, sporočanje, vremenske 
napovedi in geografske informacije.
Oblikovanje in izvajanje politike na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni je 
vedno bolj odvisno od informacij, 
pridobljenih v vesolju. Svetovni vesoljski 
sektor hitro raste in se širi v nove regije
(npr. Kitajska, Južna Amerika). Evropska 
industrija je trenutno precejšen izvoznik 
vrhunskih satelitov za komercialne in 
znanstvene namene. Vedno večja svetovna 
konkurenca je izziv za Evropo na tem 
področju. Evropa želi zagotoviti, da njena 
industrija še naprej cveti na tem izredno 
konkurenčnem trgu. Poleg tega so podatki 
evropskih znanstvenih satelitov pripomogli 
k nekaterim najpomembnejšim 
znanstvenim prebojem na področju ved o 
Zemlji in astronomije v zadnjih desetletjih.
S to edinstveno zmogljivostjo ima evropski 
vesoljski sektor pomembno vlogo pri 
obravnavanju izzivov, opredeljenih s 
strategijo Evropa 2020.

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot 
so navigacija, sporočanje, vremenske 
napovedi in geografske informacije.
Oblikovanje in izvajanje politike na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni je 
vedno bolj odvisno od informacij, 
pridobljenih v vesolju. Svetovni vesoljski 
sektor hitro raste in se širi v nove regije
(npr. Afrika, Kitajska, Južna Amerika).
Evropska industrija je trenutno precejšen 
izvoznik vrhunskih satelitov za 
komercialne in znanstvene namene. Vedno 
večja svetovna konkurenca je izziv za 
Evropo na tem področju. Evropa želi 
zagotoviti, da njena industrija še naprej 
cveti na tem izredno konkurenčnem trgu.
Poleg tega so podatki evropskih 
znanstvenih satelitov pripomogli k 
nekaterim najpomembnejšim znanstvenim 
prebojem na področju ved o Zemlji in 
astronomije v zadnjih desetletjih. S to 
edinstveno zmogljivostjo ima evropski 
vesoljski sektor pomembno vlogo pri 
obravnavanju izzivov, opredeljenih s 
strategijo Evropa 2020.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo, in ki 
v procesu odpiranja za tuje trge izvajajo 
politike, ki posvečajo pozornost socialni 



PE489.624v02-00 20/31 AD\911727SL.doc

SL

inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

odgovornosti podjetij, zlasti če delujejo v 
državah v razvoju. Zagotovljen bo vsem 
vrstam inovacij, tudi storitvenim, 
netehnološkim in družbenim inovacijam.
Cilj je razvoj in izkoriščanje inovacijskega 
potenciala MSP z zapolnjevanjem vrzeli v 
financiranju za raziskave in inovacije z 
visokim tveganjem v začetni fazi, 
spodbujanjem inovacij in povečanjem 
komercializacije rezultatov raziskav v 
zasebnem sektorju.

Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, 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. Inovativni modeli 
za financiranje raziskav in razširjanje 
njihovih rezultatov, kot so nagrade za 
inovacije, so nepogrešljivi pri 
obravnavanju teh družbenih izzivov ter 
omogočanju raziskovalcem v Evropi in 
drugod po svetu, da k temu prispevajo čim 
bolj dejavno in učinkovito.

Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nalezljive bolezni (npr. HIV/AIDS, 
tuberkuloza in malarija) so skrb vsega
sveta in predstavljajo 41 % od
1,5 milijarde invalidnosti prilagojenih let 
življenja po vsem svetu, 8 % od tega v 

Nalezljive bolezni (npr. HIV/AIDS, 
tuberkuloza, malarija in zapostavljene 
bolezni) predstavljajo 41 % od
1,5 milijarde invalidnosti prilagojenih let 
življenja po vsem svetu, 8 % od tega v 
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Evropi. Pripraviti se je treba tudi na 
pojavljajoče se epidemije in nevarnosti 
vedno večje odpornosti na protimikrobna 
zdravila.

Evropi. Pripraviti se je treba tudi na 
pojavljajoče in ponovno pojavljajoče se
epidemije in nevarnosti vedno večje 
odpornosti na protimikrobna zdravila. Pri 
tem skupaj z drugimi podpiranimi 
dejavnostmi, ki se osredotočajo na zdravje 
živali, pozornost zahteva posebno področje 
zoonoz.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno neenakost v zdravju in 
vsem Evropejcem zagotoviti globalen
dostop do učinkovitih in primernih 
zdravstvenih sistemov ter s tem dostop do 
najboljšega možnega zdravja.

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni in v partnerstvu 
s tretjimi državami lahko in bi moral precej 
prispevati k obravnavanju teh izzivov
svetovne razsežnosti, s čimer bi prispeval k 
uresničitvi razvojnih ciljev tisočletja, in
zagotoviti boljše zdravje in dobro počutje 
za vse ter Evropi zagotoviti vodilni položaj 
na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
počutja.
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Predlog spremembe 37

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo 
razvoj dolgoročnih kohort in izvajanje 
kliničnih preskušanj, klinično uporabo 
tehnologij, katerih poimenovanja se 
končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih 
populacij se najbolj učinkovito obravnava

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo
mednarodno sodelovanje med raziskovalci 
z namenom pridobivanja potrebne 
kritične mase ter strokovnega znanja in 
izkušenj, razvoj dolgoročnih kohort in 
izvajanje kliničnih preskušanj, klinično 
uporabo tehnologij, katerih poimenovanja 
se končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
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na celosten način, na primer z razvojem 
stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, z zdravljenjem 
redkih bolezni in zagotavljanjem rešitev za 
pomoč na domu ali za samostojno 
življenje.

njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih 
populacij se najbolj učinkovito
obravnavajo na celosten način, na primer z 
razvojem stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, z diagnosticiranjem, 
preprečevanjem in zdravljenjem bolezni, 
povezanih z revščino, zapostavljenih ter
redkih in neprenosljivih bolezni in 
zagotavljanjem rešitev za pomoč na domu 
ali za samostojno življenje.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bolezni, povezane z revščino, in 
zapostavljene bolezni so vprašanje 
globalne razsežnosti, zato je treba 
odpraviti vrzeli v raziskavah na tem 
področju z ustvarjanjem inovacij, ki 
upoštevajo potrebe pacientov. Vse večja 
razširjenost pojava in ponovnega pojava 
takšnih nalezljivih bolezni na območju 
Evrope – pogosto kot posledica podnebnih 
sprememb in globalnega pretoka ljudi –
ter naraščajoči problem vedno večje 
odpornosti na protimikrobna zdravila 
nadalje poudarjajo potrebo po 
mednarodno usklajenem celovitem 
pristopu in večji javni podpori za 
raziskave in razvoj na področju teh 
bolezni, ki vsako leto povzročijo smrt 
milijonov ljudi po vsem svetu.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi kar najbolj povečali učinek ukrepov Da bi kar najbolj povečali učinek ukrepov 
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na ravni Unije, bo zagotovljena podpora za 
celoten spekter dejavnosti na področju 
raziskav in inovacij. Od osnovnih raziskav 
do prenosa znanja v obsežne preskuse in 
predstavitvene dejavnosti, zagotavljanja 
zasebnih naložb; do javnih naročil in 
javnih predkomercialnih naročil novih 
proizvodov, storitev, nadgradljivih rešitev, 
ki so po potrebi interoperabilne in podprte 
z opredeljenimi standardi in/ali skupnimi 
smernicami. Z usklajenostjo vseh teh 
dejavnosti bo evropsko prizadevanje 
prispevalo k sedanjemu razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora. Po 
potrebi bo tudi povezano z dejavnostmi, 
razvitimi v okviru programa Zdravje za 
rast in evropskega inovacijskega 
partnerstva na področju aktivnega in 
zdravega staranja.

na ravni Unije ter ustvarili dolgoročne 
koristi za njene cilje, bo zagotovljena 
podpora za celoten spekter dejavnosti na 
področju raziskav in inovacij. Od osnovnih 
raziskav do prenosa znanja v obsežne 
preskuse in predstavitvene dejavnosti, 
zagotavljanja zasebnih naložb; do javnih 
naročil in javnih predkomercialnih naročil 
novih proizvodov, storitev, nadgradljivih 
rešitev, ki so po potrebi interoperabilne in 
podprte z opredeljenimi standardi in/ali 
skupnimi smernicami. Z usklajenostjo vseh 
teh dejavnosti bo evropsko prizadevanje 
prispevalo k sedanjemu razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora. Po 
potrebi bo tudi dopolnjevalo in ustvarjalo 
sinergije z dejavnostmi, razvitimi v okviru 
programa Zdravje za rast, evropskega 
inovacijskega partnerstva na področju 
aktivnega in zdravega staranja, sklepov 
Sveta o vlogi EU na področju zdravja v 
svetu ter zunanjih programov in 
mednarodnih zavez Unije glede zdravja na 
svetovni ravni.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Priloga I – del III – 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 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem, podnebjem in
revščino), 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
novih in boljših preventivnih cepiv, terapij 
in zdravljenj; uporabo zdravil in silico za 
boljše upravljanje in predvidevanje 
bolezni; razvoj prilagojenih terapij in 
zdravljenja bolezni; prenos znanja v 
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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.

klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij, ki vključujejo 
psihosocialne vidike; izboljšanje 
regulativnih postopkov in podpiranje 
dejavnosti v zvezi z dostopom; boljše 
zbiranje in uporabo zdravstvenih 
podatkov; standardizirane tehnike analize 
podatkov; zdravo in 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 razlik 
in neenakosti v zdravju s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi, 
zlasti pri financiranju raziskav in 
razširjanju njihovih rezultatov zaradi 
izmenjave znanja, ki bo omogočilo in 
pospešilo inovacije na teh področjih. Vse 
te dejavnosti ustrezno upoštevajo analizo 
družbenega in biološkega spola.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se soočili z izzivi za evropsko 
zdravstveno varstvo v prihodnosti in 
zagotovili izpolnjevanje zgoraj omenjenih 
ciljev, je treba dodeliti ustrezna sredstva 
Unije za raziskave in razvoj na tem 
področju.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 2030 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti
trajnostno in zadostno dobavo surovin, 
energije in industrijskih proizvodov v 
razmerah, ko se bodo zmanjševali viri 
fosilnega ogljika (proizvodnja nafte in 
tekočega plina naj bi se do leta 2050 
zmanjšala za približno 60 %), obenem pa 
ohraniti svojo konkurenčnost. Biološki 
odpadki (njihova količina je ocenjena na 
138 milijonov ton na leto v Uniji, od tega 
jih 40 % konča na odlagališčih) kljub svoji 
potencialni dodani vrednosti predstavljajo 
veliko težavo in stroške. Tako se na primer 
približno 30 % vse hrane, proizvedene v 
razvitih državah, zavrže. Treba je uvesti 
velike spremembe in do leta 2030 v Uniji 
zmanjšati to količino za 50 %. Poleg tega 
nacionalne meje niso pomembne pri 
širjenju živalskih in rastlinskih škodljivcev 
in bolezni, vključno z zoonozami in 
patogeni, ki se prenašajo s hrano. Medtem 
ko so potrebni učinkoviti nacionalni 
preprečevalni ukrepi, je ukrepanje na ravni 
Unije bistvenega pomena za končni nadzor 
in učinkovito delovanje enotnega trga.
Izziv je zahteven, vpliva na številne 
medsebojno povezane sektorje in zahteva 
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pluralnost pristopov.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 
Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
akcijskim načrtom za gozdarstvo, tematsko 
strategijo za zaščito tal, strategijo Unije za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
strateškim načrtom za energetsko 
tehnologijo, industrijskimi in inovativnimi 
politikami Unije, politikami zunanje in 
razvojne pomoči, strategijo za zdravstveno 
varstvo rastlin, strategijami za zdravje in 
dobro počutje živali ter ureditvenimi okviri 
za varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 
vključevanje raziskav in inovacij v 
povezane politike Unije bo znatno 
izboljšalo evropsko dodano vrednost, 
zagotovilo učinke vzvoda, povečalo 
družbeni pomen in pomagalo pri 
nadaljnjem razvoju trajnostnega 
upravljanja s kopnim, morji in oceani ter 
trgi biogospodarstva.

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 
Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
akcijskim načrtom za gozdarstvo, tematsko 
strategijo za zaščito tal, strategijo Unije za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
strateškim načrtom za energetsko 
tehnologijo, industrijskimi in inovativnimi 
politikami Unije, politikami zunanje in 
razvojne pomoči, mednarodno sprejetimi 
zavezami za varnost preskrbe s hrano na 
svetovni ravni, biotsko raznovrstnost in 
trajnostni razvoj, strategijo za zdravstveno 
varstvo rastlin, strategijami za zdravje in 
dobro počutje živali ter ureditvenimi okviri 
za varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 
vključevanje celotnega cikla, tj. od 
temeljnih raziskav do inovacij, v povezane 
politike Unije bo znatno izboljšalo dodano 
vrednost, zagotovilo učinke vzvoda, 
povečalo družbeni pomen, prispevalo k 
preskrbi z zdravimi živili in pomagalo pri 
nadaljnjem razvoju trajnostnega 
upravljanja kopnega, morja in oceanov ter 
trgov biogospodarstva.
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov in povečanje 
storitev ekosistema, vključno z reševanjem 
in blažitvijo podnebnih sprememb.
Dejavnosti se osredotočajo na bolj 
trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarneje 
izkoriščajo vire (vključno z 
nizkoogljičnimi) in so bolj prožni, hkrati pa 
tudi na razvoj storitev, konceptov in politik 
za cvetoča podeželska gospodarstva.

Cilj je zagotoviti zadostno svetovno 
preskrbo s hrano, krmo, biomaso in 
drugimi surovinami, obenem pa varovanje 
naravnih virov znotraj in zunaj Evropske 
unije ter povečanje storitev ekosistema, 
vključno z reševanjem in blažitvijo 
podnebnih sprememb ter bojem proti 
prilaščanju velikih površin zemljišč v 
državah v razvoju. Dejavnosti se 
osredotočajo na bolj trajnostne in 
produktivne kmetijske in gozdarske 
sisteme po vsem svetu, ki gospodarneje 
izkoriščajo vire (vključno z 
nizkoogljičnimi) in so bolj prožni, hkrati pa 
tudi na razvoj storitev, konceptov in politik 
za cvetoča podeželska gospodarstva.
Pozornost je treba posvetiti zdravju in 
upravljanju živine, tudi cepivom za 
bolezni, vključno s tropskimi.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na mednarodnem prizorišču ukrep na ravni 
Unije zagotavlja „kritično maso“ za 
privabljanje interesa drugih vodilnih 
tehnoloških ponudnikov in spodbuja 
mednarodna partnerstva za doseganje 
ciljev Unije. Mednarodnim partnerjem bo 
olajšal sporazumevanje z Unijo, da bodo 
lahko vzpostavili skupni ukrep na 
področjih, na katerih obstajata vzajemna 
korist in interes.

Na mednarodnem prizorišču ukrep na ravni 
Unije zagotavlja „kritično maso“ za 
privabljanje interesa drugih vodilnih 
tehnoloških ponudnikov in spodbuja 
mednarodna partnerstva za doseganje 
ciljev Unije. Mednarodnim partnerjem bo 
olajšal sporazumevanje z Unijo, da bodo 
lahko vzpostavili skupni ukrep na 
področjih, na katerih obstajata vzajemna 
korist in interes. V zvezi s tem bo posebna 
pozornost namenjena pobudam in 
mednarodnim zavezam Unije glede 
splošnega dostopa do energije ter blažitve 
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podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga I – del III – 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. Zahteva bolj strateški in odprt
pristop k sodelovanju s tretjimi državami
ter sprejetje usmerjenih ukrepov za 
spodbujanje in podpiranje mednarodnega 
sodelovanja. 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.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 

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

inovacij, ki vključujejo tretje države.
Posebna podpora bo namenjena razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora in 
razvoju okvirnih razmer za inovacije.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje celostnega in učinkovitega 
sodelovanja s tretjimi državami.

(d) spodbujanje celostnega in učinkovitega 
sodelovanja s tretjimi državami, in sicer 
tudi v obliki dostopa do rezultatov 
raziskav in informacij.
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