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Predlog spremembe 35
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 36
David Casa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V Sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ je Komisija predlagala, da se 
področja, ki so bila v obdobju 2007–2013 
obravnavana v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, inovacijskega dela
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT) obravnava z 
enotnim skupnim strateškim okvirom za 
raziskave in inovacije, kar bi pripomoglo k 

(10) V Sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ je Komisija predlagala
združitev treh glavnih virov financiranja 
za raziskave in inovacije (sedanjega
sedmega okvirnega programa, sedanjega
inovacijskega dela programa za 
konkurenčnost in inovacije ter Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT)) 
v okviru enotnega skupnega strateškega 
okvira za raziskave in inovacije (CSF). S 
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uresničevanju cilja strategije Evropa 2020 
glede povečanja porabe sredstev za 
raziskave in razvoj na 3 % BDP do 
leta 2020. V Sporočilu se je Komisija 
zavezala tudi, da bo v programe porabe 
Unije vključila podnebne spremembe in 
vsaj 20 % proračuna Unije usmerila v cilje, 
povezane s podnebjem. Ukrepanje na 
področju podnebnih sprememb in 
učinkovita uporaba virov sta cilja, ki se v 
svoji usmerjenosti k doseganju 
trajnostnega razvoja vzajemno krepita.
Posebne cilje v zvezi z obema je treba 
dopolniti z drugimi posebnimi cilji Obzorja 
2020. Pričakuje se, da bo zaradi tega 60-
odstotni delež celotnega proračuna Obzorja 
2020 povezan s trajnostnim razvojem.
Pričakuje se tudi, da bo poraba v zvezi s 
podnebjem presegla 35 % proračuna, 
vključno z vzajemno združljivimi ukrepi, 
ki izboljšujejo učinkovito rabo virov.
Komisija mora zagotoviti informacije o 
obsegu in rezultatih podpore ciljev glede 
podnebnih sprememb. Odhodke v zvezi s 
podnebjem v okviru Obzorja 2020 je treba 
beležiti v skladu z metodologijo iz 
navedenega sporočila.

tem želi Komisija prispevati k 
uresničevanju cilja strategije Evropa 2020 
glede povečanja porabe sredstev za 
raziskave in razvoj na 3 % BDP do 
leta 2020. V Sporočilu se je Komisija 
zavezala tudi, da bo v programe porabe 
Unije vključila podnebne spremembe in 
vsaj 20 % proračuna Unije usmerila v cilje, 
povezane s podnebjem. Ukrepanje na 
področju podnebnih sprememb in 
učinkovita uporaba virov sta cilja, ki se v 
svoji usmerjenosti k doseganju 
trajnostnega razvoja vzajemno krepita.
Posebne cilje v zvezi z obema je treba 
dopolniti z drugimi posebnimi cilji Obzorja 
2020. Pričakuje se, da bo zaradi tega 60-
odstotni delež celotnega proračuna Obzorja 
2020 povezan s trajnostnim razvojem.
Pričakuje se tudi, da bo poraba v zvezi s 
podnebjem presegla 35 % proračuna, 
vključno z vzajemno združljivimi ukrepi, 
ki izboljšujejo učinkovito rabo virov.
Komisija mora zagotoviti informacije o 
obsegu in rezultatih podpore ciljev glede 
podnebnih sprememb. Odhodke v zvezi s 
podnebjem v okviru Obzorja 2020 je treba 
beležiti v skladu z metodologijo iz 
navedenega sporočila.

Or. en

Predlog spremembe 37
David Casa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene
baze, ki bo pripomogla h krepitvi
odličnosti na področju znanosti na

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč dvig ravni znanstvene odličnosti v 
Evropi, ki bo pripomogla h krepitvi Unije 
kot znanstvene baze na svetovni ravni, 
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svetovni ravni, spodbujanje vodilnega 
položaja v industriji, ki bo podprl inovacije 
in podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Obzorje 2020 mora 
podpreti vse faze v inovacijski verigi, zlasti 
dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno z 
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami 
in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na najširšo 
možno uporabo in razširjanje znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja.
Prednostne naloge Obzorja 2020 morajo 
biti podprte tudi s programom v okviru 
Pogodbe Euratom za raziskave in 
usposabljanje.

spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Obzorje 2020 mora 
podpreti vse faze v inovacijski verigi, zlasti 
dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno z 
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami 
in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na najširšo 
možno uporabo in razširjanje znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja.
Prednostne naloge Obzorja 2020 morajo 
biti podprte tudi s programom v okviru 
Pogodbe Euratom za raziskave in 
usposabljanje.

Or. en

Predlog spremembe 38
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

civilne družbe, ter spodbujanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru 
Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 39
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo, bi moral program Obzorje 2020 
dajati prednost odgovornim raziskavam in 
inovacijam z dejavno udeležbo družbenih 
akterjev (raziskovalcev, državljanov in 
civilne družbe, oblikovalcev politike in 
industrije) v procesu raziskav in inovacij, 
zlasti z zagotavljanjem upoštevanja vidika 
spola; s spodbujanjem znanstvenega 
izobraževanja, zagotavljanjem upoštevanja 
etične zakonodaje in spodbujanjem 
izpolnjevanja najvišjih etičnih standardov 
po vsem svetu; z izboljšanjem dostopnosti 
in ponovne uporabe rezultatov javno 
financiranih raziskav, zlasti znanstvenih 
objav in podatkov; z večjo dostopnostjo 
znanosti in razvojem okvira za 
upravljanje, ki bo odpravil pomisleke in
izpolnil pričakovanja državljanov in civilne 
družbe ter olajšal njihovo udeležbo pri 
dejavnostih v okviru Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 41
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Za zagotovitev dostopnosti 
dejavnosti informiranja in sporočanja v 
zvezi z Obzorjem 2020, vključno z ukrepi 
sporočanja v zvezi s podprtimi projekti in 
rezultati, bi bilo treba informacije 
zagotoviti v oblikah, ki so dostopne vsem. 
Dostopne oblike med drugim vključujejo 
široki tisk, Braillovo pisavo, lahko berljivo 
besedilo ter avdio, video in elektronsko 
obliko.
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Predlog spremembe 42
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Izvajanje Obzorja 2020 se mora 
odzvati na razvijajoče se priložnosti in
razvoj znanosti in tehnologije, industrije, 
politik ter družbe. Agende kot take bi bilo 
treba določiti v sodelovanju z interesnimi 
skupinami iz vseh zadevnih sektorjev, pri 
čemer bi bilo treba omogočiti zadostno 
prilagodljivost razvoju novih dogodkov, 
vendar pa mora Obzorje 2020 priznati 
potrebo po vodilni vlogi evropskih 
institucij pri zagotavljanju svetovne 
konkurenčnosti, zlasti na področju 
biotehnologije. Med izvajanjem 
Obzorja 2020 je treba stalno pridobivati 
strokovno mnenje in izkoristiti zadevne 
strukture, kot so evropske tehnološke 
platforme, pobude za skupno načrtovanje 
programov in evropska partnerstva za 
inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 43
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izvajanje Obzorja 2020 se mora 
odzvati na razvijajoče se priložnosti in 
potrebe znanosti in tehnologije, industrije, 
politik ter družbe. Agende kot take se 

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

se morajo določiti v tesni povezavi z 
interesnimi skupinami iz vseh zadevnih 
sektorjev, pri čemer je treba omogočiti 
zadostno prilagodljivost razvoju novih 
dogodkov. Med izvajanjem Obzorja 2020 
je treba stalno pridobivati strokovno 
mnenje in izkoristiti zadevne strukture, kot 
so evropske tehnološke platforme, pobude 
za skupno načrtovanje programov in 
evropska partnerstva za inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 44
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Program obzorje 2020 bi moral tudi 
pomagati prepričati evropske 
raziskovalce, naj ostanejo v Evropi, 
pritegniti raziskovalce s celega sveta v 
Evropo in narediti Evropo privlačnejšo za 
najboljše raziskovalce. Zato bi bilo treba 
na evropski ravni razmisliti o oblikovanju 
privlačnih in usklajenih davčnih 
dogovorov za raziskovalce.

Or. fr

Predlog spremembe 45
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Obzorje 2020 mora prispevati k 
privlačnosti raziskovalnega poklica v Uniji.
Ustrezno pozornost je treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 

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

Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, 
skupaj z drugimi zadevnimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v povezavi z 
evropskim raziskovalnim prostorom, 
obenem pa spoštovati njihov prostovoljni 
značaj.

Or. ro

Predlog spremembe 46
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Dejavnosti, razvite v okviru 
Obzorja 2020, bi morale biti namenjene 
spodbujanju enakosti med moškimi in 
ženskami na področju raziskav in inovacij, 
saj bodo obravnavale zlasti temeljne 

(23) Raziskovalne dejavnosti, financirane
v okviru Obzorja 2020, bi morale biti v 
skladu s pravnim redom EU na področju 
enakih možnosti med moškimi in 
ženskami. Obzorje 2020 bi moralo 
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vzroke za neenakosti med spoloma, 
izkoristile celoten potencial raziskovalk in 
raziskovalcev ter vključile razsežnost 
spola v vsebino projektov, da bi se 
izboljšala kakovost raziskav in spodbujale 
inovacije. Dejavnosti bi morale biti 
namenjene tudi izvajanju načel v zvezi z 
enakostjo med ženskami in moškimi, kot 
to določata člena 2 in 3 Pogodbe o 
Evropski uniji ter člen 8 PDEU.

nameniti pozornost odlični znanosti ter 
strokovni usposobljenosti znanstvenega in 
raziskovalnega osebja obeh spolov, ki 
deluje na področju raziskav in inovacij. Da 
bi zagotovili učinkovito uporabo sredstev 
EU, bi morali biti glavni merili za 
dodelitev sredstev EU za raziskave 
odličnost znanstvenega projekta in 
strokovna usposobljenost raziskovalnega 
osebja.

Or. en

Predlog spremembe 48
Frédérique Ries

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 utemeljena, redno 
posodobljena mnenja Evropske skupine za 
etiko na področju znanosti in novih 
tehnologij, kar zahteva, kot osnovni pogoj,
pregledno metodo izbora, ki temelji na 
neodvisnosti in strokovnem znanju članov 
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.

Or. fr

Predlog spremembe 49
Chris Davies
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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, tudi s pomočjo 
strateškega razvoja ter vključevanja in 
uporabe inovativnih orodij in tehnologij, 
ki ne vključujejo živali. Vse dejavnosti bi 
morale biti izvedene tako, da zagotavljajo 
visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi v 
skladu s členom 168 PDEU.

Or. en

Obrazložitev

Politični cilj zmanjšanja in popolne nadomestitve uporabe živali bi bilo treba povezati s 
praktičnim pristopom, ki ga bo treba uporabiti za uresničitev tega cilja.

Predlog spremembe 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

(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 
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povsem nadomesti. Vse dejavnosti bi 
morale biti izvedene tako, da zagotavljajo 
visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi v 
skladu s členom 168 PDEU.

povsem nadomesti. Pri financiranju 
raziskovalnih dejavnosti v okviru 
programa Obzorje 2020 je treba 
upoštevati zakonodajne določbe in 
ustaljene običaje držav članic. Vse 
dejavnosti bi morale biti izvedene tako, da 
zagotavljajo visoko stopnjo zaščite zdravja 
ljudi v skladu s členom 168 PDEU.

(Okvirni programi EU morajo pri 
določanju finančnih sredstev za raziskave 
upoštevati nacionalno ustavno pravo 
držav članic. EU ne more financirati 
raziskav, ki niso odobrene v državah 
članicah.)

Or. en

Predlog spremembe 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se ne 
smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, se 
v tej državi članici ne sme financirati.

(25) Terapije z uporabo izvornih celic so 
se na nekaterih področjih, zlasti v 
regenerativni medicini, izkazale za 
uspešne. Zato bi morala Unija še naprej 
podpirati tovrstne raziskave. Evropska 
komisija pa vseeno priznava etične 
pomisleke, ki so jih sprožile raziskave 
izvornih celic človeških zarodkov, zaradi 
česar uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov ne spodbuja izrecno. Uporaba 
človeških izvornih celic odraslih ljudi, s 
posebnim poudarkom na izvornih celicah 
iz popkovnične krvi in induciranih 
pluripotentnih matičnih celicah, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se ne 
smejo financirati. Dejavnost, ki je 
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prepovedana v posamezni državi članici, se 
v tej državi članici ne sme financirati.

Or. it

Predlog spremembe 52
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
ne smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, 
se v tej državi članici ne sme financirati.

(25) Evropska komisija je zaskrbljena 
glede poštenosti pri uporabi človeških
izvornih celic, pa naj gre za izvorne celice 
odraslih, zarodkov ali iz popkovine.
Uporaba človeških izvornih celic, tako 
odraslih ljudi kot zarodkov, je odvisna od 
presoje znanstvenikov glede na terapevtske
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov, se lahko 
financirajo, če so jih ustrezno potrdile 
države članice.

Or. fr

Obrazložitev

Povezano s predlogom sprememb k členu 16(4) o človeških izvornih celicah.

Predlog spremembe 53
Alda Sousa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 

(25) Uporaba človeških izvornih celic, tako 
odraslih ljudi kot zarodkov, je odvisna od 
presoje znanstvenikov glede na cilje, ki jih 
želijo doseči, in stroge etične presoje.
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odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
ne smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, 
se v tej državi članici ne sme financirati.

Projekti, ki vključujejo uporabo izvornih 
celic človeških zarodkov in niso pridobili 
odobritve držav članic, se ne smejo 
financirati. Treba bi bilo razmisliti o 
ustanovitvi in vzdrževanju javnih bank 
izvornih celic človeških zarodkov.

Or. pt

Predlog spremembe 54
Peter Liese, Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
ne smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, 
se v tej državi članici ne sme financirati.

(25) Terapije z uporabo izvornih celic so v 
nekaterih primerih dokazale svojo dodano 
vrednost, zlasti v regenerativni medicini. 
Zlasti uporaba izvornih celic iz popkovine 
in odraslih izvornih celic se je že 
uveljavila kot oblika zdravljenja. Zato bi 
morala Unija še naprej podpirati tovrstne 
raziskave. Prednostno bi bilo treba 
preučiti obstoječe ali prihodnje alternative 
raziskavam z izvornimi celicami 
človeškega zarodka, zlasti raziskave z 
izvornimi celicami iz popkovine, 
induciranimi pluripotentnimi matičnimi 
celicami in izvornimi celicami odraslih.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb temeljijo na predlogih sprememb 1 in 6 pripravljavca mnenja, vendar 
upoštevajo odločitev, da je treba mnenje izrecno omejiti na področje pristojnosti odbora 
ENVI, tj. okolje, javno zdravje in varnost hrane. Za pravne in etične vidike je pristojen Odbor 
za pravne zadeve. Zato je namen predloga spremembe izogniti se kakršni koli omembi 
etičnega vprašanja.
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Predlog spremembe 55
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se ne 
smejo financirati. Dejavnost, ki je
prepovedana v posamezni državi članici, se 
v tej državi članici ne sme financirati.

(25) Terapije z uporabo izvornih celic so 
dokazale svojo veliko dodano vrednost, 
zlasti v regenerativni medicini. Zato bi 
morala Unija še naprej podpirati 
raziskave na tem področju. Evropska 
komisija ne spodbuja izrecno uporabe 
izvornih celic človeških zarodkov. Uporaba 
izvornih celic človeških zarodkov je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se ne 
smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, se 
v tej državi članici ne sme financirati.
Komisija bi morala dejavno podpirati 
raziskave, namenjene razvoju alternativ 
izvornim celicam človeškega zarodka.

Or. en

Obrazložitev

Popravek predlaganega predloga spremembe v osnutku mnenja. Novo besedilo se ne sklicuje 
na določeno alternativo, zato dopušča možnost uporabe katerekoli obstoječe alternative ali 
alternative, ki jo bodo v prihodnosti razvili znanstveniki.

Predlog spremembe 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
ne smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, 
se v tej državi članici ne sme financirati.

(25) Pozornost je treba nameniti bistvenim 
razlikam med nacionalnimi zakonodajami 
držav članic v zvezi z raziskavami, pri 
katerih se uporabljajo človeških zarodki 
in izvorne celice človeških zarodkov.
Raziskovalna politika EU ne bi smela 
stremeti k usklajevanju nacionalne 
zakonodaje držav članic. Komisija bi 
morala v skladu s svojo izjavo o sedmem 
okvirnem programu za raziskave 
nadaljevati s sedanjo prakso in 
regulativnemu odboru ne bi smela 
predložiti predlogov za projekte, katerih 
raziskovalne dejavnosti uničujejo človeške 
zarodke, tudi če gre za pridobivanje 
izvornih celic1. Ta zaveza bi morala biti 
vključena v to uredbo, da bo zagotovljena 
pravna kontinuiteta.
__________________
1 Točka 12 sporočila Komisije o členu 6, 
priloženega k Sklepu št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013) 
(UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je dati pravno veljavo zavezi Evropske komisije glede 
raziskav izvornih celic.

Predlog spremembe 57
Anna Záborská

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Sodišče Evropske unije je v zadevi 
C–34/101 razsodilo, da pravo EU 
onemogoča patentiranje izvornih celic 
človeških zarodkov. V skladu s sodbo 
Sodišča Evropske unije v zadevi C–34/10 
EU ne bi smela financirati raziskav 
izvornih celic človeških zarodkov.
__________________
1 Zadeva C-34/10, Sodba Sodišča (veliki 
senat) z dne 18. oktobra 2011, Oliver 
Brüstle proti Greenpeace.

Or. en

Predlog spremembe 58
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Komisija mora v okvirnem 
programu v večji meri upoštevati 
raziskave o celicah, pridobljenih iz 
popkovnične krvi (sposobnost 
razlikovanja, razmnoževanja ter avtologne 
in alogenične uporabe, odsotnost imunske 
reakcije pri pacientu, ki prejme celice), ki 
so že bile uspešno uporabljene pri 
zdravljenju nekaterih bolezenskih stanj. 

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje mnenje poročevalca, izraženo v predlogu spremembe 6, 
glede raziskav o celicah, pridobljenih iz popkovnične krvi. Program Obzorje 2020 mora 
zagovarjati „tretjo pot“ za raziskave o teh celicah.
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Predlog spremembe 59
Anna Záborská

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 b) Pri izvajanju raziskovalne politike 
in financiranju raziskav EU je treba 
zagotoviti, da znanstveniki, katerih 
raziskave se financirajo z denarjem 
davkoplačevalcev EU, svoje izume v EU 
tudi patentirajo. Ker izvornih celic 
človeških zarodkov ni mogoče patentirati 
(glej sodno prakso Sodišča Evropske unije 
C-34/10), bi bilo treba tovrstne raziskave 
izključiti iz financiranja EU, da bi se 
zagotovila odgovorna uporaba denarja 
davkoplačevalcev. Kljub temu se država 
članica lahko odloči za financiranje teh 
raziskav, vendar izključno v okviru 
nacionalnega proračuna in v skladu z 
nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 60
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Nedavno odkritje induciranih 
pluripotentnih matičnih celic je odprlo 
nove poti za raziskave, ki presegajo 
priložnosti za raziskave izvornih celic 
odraslih in zarodkov iz zadnjih nekaj let, 
kar je bolnikom, ki čakajo na zdravljenje, 
vlilo novega upanja. Evropska unija bi 
zato morala ukrepati v skladu z 
naslednjimi priporočili, in sicer mora:
– upoštevati interese znanstvene skupnosti 
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pri vseh vrstah raziskav;
– vzpostaviti ravnotežje med temi 
različnim načini raziskovanja izvornih 
celic, ne da bi dajala prednost enemu 
izmed njih;
– brez predsodkov razmisliti o etičnih 
problemih, ki jih povzroča vsaka vrsta 
izvornih celic.

Or. fr

Predlog spremembe 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Da bi povečali učinek programa 
Obzorje 2020, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti multidisciplinarnemu, 
interdisciplinarnemu in 
transdisciplinarnemu pristopu, ki so 
potrebni elementi za okrepitev 
znanstvenega napredka. Znanstveni 
preboji se pogosto zgodijo na mejah ali 
stičiščih področij in znanja. Poleg tega so 
zaradi zapletenosti problemov in izzivov, s 
katerimi se srečuje Evropa, potrebne 
rešitve, ki jih je mogoče doseči le s 
sodelovanjem različnih področij in 
družbenih akterjev.

Or. en

Obrazložitev

Multidisciplinarni, interdisciplinarni in transdisciplinarni pristop so ključni za znanstveni in 
inovacijski napredek. Zapletenosti obstoječih problemov pogosto ni mogoče obravnavati le v 
okviru enega znanstvenega področja ali s strani samo raziskovalcev. Da bi lahko našli in 
razvili najboljše rešitve, morajo imeti različna področja in družbeni akterji skupne cilje ali 
skupne kognitivne strukture. Zato mora Obzorje 2020 ne le predvideti, ampak tudi spodbujati 
multidisciplinarni in interdisciplinarni pristop.
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Predlog spremembe 62
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja in ciljev RIO+20.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Udeležbo raziskovalnih skupin pri 
različnih projektih bi bilo treba 
obravnavati kot okrepitev kakovosti in kot 
možnost mednarodnega sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 65
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Potrebo po novem pristopu k nadzoru 
in upravljanju tveganja na področju 
financiranja raziskav v Uniji je priznal 
Evropski svet 4. februarja 2011, ko je
pozval k vzpostavitvi novega ravnovesja 
med zaupanjem in nadzorom ter 
prevzemanjem tveganja in izogibanjem 
tveganju. Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 11. novembra 2010 o 
poenostavitvi izvajanja raziskovalnih 
okvirnih programov pozval k 
pragmatičnemu premiku k upravni in 
finančni poenostavitvi ter izrazil mnenje, 
da bi moralo upravljanje financiranja 
evropskih raziskav bolj temeljiti na 
zaupanju in udeležencem omogočati večja 
tveganja. Poročilo o vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa za raziskave (2007–
2013) ugotavlja, da je za pomemben 
napredek pri poenostavitvi potreben bolj 
radikalen pristop in da je treba ponovno 

(32) Evropski svet je 4. februarja 2011 
priznal potrebo po novem pristopu za 
razvoj z dokazi podprte strategije za 
upravljanje tveganja kot dela strategije 
Unije na področju financiranja raziskav.  V
ta namen je Svet pozval k vzpostavitvi 
novega ravnovesja med zaupanjem in 
nadzorom ter prevzemanjem tveganja in 
izogibanjem tveganju. Evropski parlament 
je v svoji resoluciji z dne 
11. novembra 2010 o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov pozval k pragmatičnemu 
premiku k upravni in finančni 
poenostavitvi ter izrazil mnenje, da bi 
moralo upravljanje financiranja evropskih 
raziskav bolj temeljiti na zaupanju in
raziskovalcem omogočati večja tveganja.
Poročilo o vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa za raziskave (2007–
2013) ugotavlja, da je potreben bolj 
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obravnavati potrebe glede ravnovesja med 
tveganjem in zaupanjem.

radikalen pristop, če želimo doseči 
pomemben napredek pri poenostavitvi 
postopkov, ki izražajo zaupanje Unije v 
raziskovalce ter jih spodbujajo k 
prevzemanju tveganj, potrebnih za 
pospešitev napredka na področju znanosti 
in tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 66
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za učinkovito upravljanje delovanja, 
vključno z ocenjevanjem in spremljanjem, 
je treba razviti posebne kazalnike 
uspešnosti, ki se jih lahko meri skozi čas, 
so realni in odražajo logiko posredovanja 
ter so pomembni za ustrezno hierarhijo 
ciljev in dejavnosti. Vzpostaviti je treba 
ustrezne usklajevalne mehanizme med 
izvajanjem in spremljanjem Obzorja 2020 
ter med spremljanjem napredka, dosežkov 
in delovanja evropskega raziskovalnega 
prostora.

(35) Za učinkovito upravljanje delovanja, 
vključno z ocenjevanjem in spremljanjem, 
je treba razviti posebne skupne evropske
kazalnike uspešnosti, ki se jih lahko meri 
skozi čas, so realni in odražajo logiko 
posredovanja ter so pomembni za ustrezno 
hierarhijo ciljev in dejavnosti. Vzpostaviti 
je treba ustrezne usklajevalne mehanizme 
med izvajanjem in spremljanjem 
Obzorja 2020 ter med spremljanjem 
napredka, dosežkov in delovanja 
evropskega raziskovalnega prostora.

Or. fr

Predlog spremembe 67
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu:

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

„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 
podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij ter spodbuja boljše 
izkoriščanje družbenega, gospodarskega 
in industrijskega potenciala politik na 
področju inovacij, raziskav in tehnološkega 
razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „raziskovalna infrastruktura“ so 
objekti, sredstva, organizacijski sistemi in 
storitve, ki jih uporabljajo raziskovalne 
skupnosti za raziskave in inovacije na 
svojih področjih. Po potrebi se lahko 
uporabljajo izven področja raziskav, na 
primer pri izobraževanju ali javnih 
storitvah. To vključuje: glavno znanstveno 
opremo (ali nize instrumentov); na znanju 
temelječe vire, kot so zbirke, arhivi ali 
znanstveni podatki; e-infrastrukturo, kot 
so podatki, računalniški sistemi in sistemi 
programske opreme, komunikacijska 
omrežja in sistemi za spodbujanje 
odprtosti in digitalnega zaupanja; vso 
drugo infrastrukturo edinstvene narave, 
ki je bistvena za doseganje odličnosti pri 
raziskavah in inovacijah.

Or. en

Obrazložitev

Za oblikovanje skupne opredelitve koncepta infrastrukture je treba v zakonodajni dokument 
vključiti koncept, ki se že uporablja in razširja tradicionalno razlago v zvezi s stavbami in 
stvarnimi naložbami.
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Predlog spremembe 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „vseevropski prenos tehnologije“ 
pomeni prenos znanstvenih rezultatov in 
tehnologije med javnimi in zasebnimi 
organi v različnih državah članicah EU.

Or. en

Predlog spremembe 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) „pametna specializacija“ pomeni 
pojem za razvoj raziskovalno-razvojne ter 
inovacijske politike Evropske unije. Cilj 
pametne specializacije je spodbujanje 
učinkovite in uspešne uporabe javnih 
naložb z uporabo sinergij med državami 
in regijami ter s krepitvijo njihovih 
inovacijskih zmogljivosti. Strategija 
pametne specializacije je sestavljena iz 
večletnega programa strategij, ki naj bi 
razvil funkcionalen nacionalen ali 
regionalen sistem inovacij na področju 
raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Pametna specializacija je dejavnost, ki jo morajo izvajati regije za določitev lastnih 
zmogljivosti in oblikovanje prihodnjega regionalnega strateškega programa. To je zahteva od 
spodaj navzgor, ki omogoča prenos sredstev iz strukturnih skladov v program za inovacije 
Obzorje 2020.
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Predlog spremembe 71
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 72
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izobraževanje je zelo pomembna vodilna pobuda strategije Evropa 2020. Je bistveno orodje 
evropske moči. Zato bi bilo treba predvideti prenose iz znanstvenih v izobraževalne 
programe.

Predlog spremembe 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje zasebnih naložb, 

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

ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope. Vseevropski 
prenos tehnologije bi moral biti glavno 
orodje za dosego teh ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 75
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na 
razpolago zadostnih dodatnih sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije. S tem 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije kot tudi uresničitev in 

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

delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora, instrumenta za povezavo med 
raziskavami in inovacijami ter 
strukturnimi skladi, tj. „Regije znanja“ in 
„Pametno specializacijo“, pa je treba 
izvajati prek programov, pri čemer morata 
oba soditi v okvir evropskega 
raziskovalnega prostora, da bi tako lahko 
oblikovali objektivne kazalnike odličnosti.

Or. en

Obrazložitev

Instrumenta „Regije znanja“ in „Pametna specializacija“ lahko bistveno prispevata k 
vzpostavitvi sinergij med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020.

Predlog spremembe 77
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta uredba ne zagotavlja financiranja 
upravnih stroškov Komisije pri izvajanju 
tega programa in tudi ne gradnje ali 
izvajanja velikih evropskih 
infrastrukturnih projektov, kot so Galileo, 
GMES ali ITER.

Or. en

Predlog spremembe 78
Jill Evans, Yves Cochet

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Ta uredba ne zagotavlja financiranja 
razvoja gensko spremenjenih organizmov 
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za namerno sproščanje v okolje, hrano ali 
krmo ter s tem povezanih raziskovalnih 
dejavnosti in infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) znanosti in tehnologiji; znanosti o 
življenju, zdravju, prsti, okolju, naravnih 
virih in zanesljivi preskrbi s hrano;

Or. en

Obrazložitev

Razlika med tehnologijami, inženirskimi znanostmi ter raziskavami na področju človeških in 
družbenih potreb.

Predlog spremembe 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim; demografskim 
izzivom, izobraževanju, ozemeljskim 
vprašanjem, upravljanju, kulturi, digitalni 
vsebini, humanističnim znanostim, 
kulturni dediščini in neotipljivim 
področjem znanja.

Or. en
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Obrazložitev

Neotipljiva področja znanja so pomembna za prilagoditev globalnim spremembam.

Predlog spremembe 81
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Obzorja 2020 znašajo 87740 
milijonov EUR, od tega bo največ 86198
milijonov EUR dodeljenih za dejavnosti na 
podlagi naslova XIX Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU).

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Obzorja 2020 znašajo 87740 
milijonov EUR, od tega bo največ 86698
milijonov EUR dodeljenih za dejavnosti na 
podlagi naslova XIX Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU).

Or. it

(Glej predlog spremembe Priloge II.)

Predlog spremembe 82
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Obzorja 2020 znašajo 87740
milijonov EUR, od tega bo največ 86198 
milijonov EUR dodeljenih za dejavnosti na 
podlagi naslova XIX Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU).

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Obzorja 2020 znašajo XXX
milijonov EUR, od tega bo največ 98,2 
% dodeljenih za dejavnosti na podlagi 
naslova XIX Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU)..

Or. en

Predlog spremembe 83
Oreste Rossi
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odlična znanost, 27818 milijonov EUR; (a) odlična znanost, 23818 milijonov EUR;

Or. it

(Glej predlog spremembe Priloge II.)

Predlog spremembe 84
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odlična znanost, 27818 milijonov EUR; (a) odlična znanost, 29,3 %;

Or. en

Predlog spremembe 85
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) vodilni položaj v industriji, 25280
milijonov EUR;

Or. it

(Glej predlog spremembe Priloge II.)

Predlog spremembe 86
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) vodilni položaj v industriji in 
postindustrijskih dejavnostih, 25280
milijonov EUR;

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba, da so nekatere države članice, v katerih se je razvila postindustrijska 
družba z dinamičnimi storitvenimi sektorji in sektorji visokih tehnologij, že prešle v obdobje 
postindustrializacije. Na drugi strani mora Evropa, ki zaostaja za glavnimi konkurenti, 
okrepiti vlaganja v ključne industrijske sektorje, ki so bistveni element konkurenčnosti, zato je 
povsem smiselno, da je treba zastaviti bolj uravnotežen proračun, razporejen med dve od treh 
prednostnih nalog: vodilni položaj v industriji in družbeni izzivi.

Predlog spremembe 87
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) vodilni položaj v industriji, 25,2 %;

Or. en

Predlog spremembe 88
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 34388 milijonov EUR.

Or. it

(Glej predlog spremembe Priloge II.)
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Predlog spremembe 89
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 30888 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 6, odstavek 2, pododstavek 1, točka b, da bi 
zagotovili bolj uravnoteženo razporeditev proračuna. Če bomo hoteli obvladati velike 
družbene izzive, s katerimi se srečujejo in se bodo srečevale evropske družbe v naslednjih 
desetletjih (ustvarjanje kakovostnih in dostojnih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti 
življenja evropskih državljanov), bomo morali nujno razviti močno industrijsko in 
postindustrijsko politiko na ravni EU.

Predlog spremembe 90
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 40,4 %.

Or. en

Predlog spremembe 91
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 

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

neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2,1 % celotnega 
proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 92
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 2524
milijonov EUR, kakor je določeno v 
Prilogi II. Prva dodelitev v višini 1042
milijonov EUR se dodeli Evropskemu 
inštitutu za inovacije in tehnologijo za 
dejavnosti iz naslova XVII Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Druga dodelitev 
v višini do 1482 milijonov EUR je odvisna 
od ponovnega pregleda iz člena 26(1). Ta 
dodaten znesek se, kot je navedeno v 
Prilogi II, dodeli sorazmerno iz zneska za 
poseben cilj „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in ključnih tehnologijah“ v 
okviru prednostne naloge o vodilnem 
položaju v industriji, opredeljenega v 
odstavku 2(b), ter iz zneska za prednostno 
nalogo o družbenih izzivih, opredeljenega 
v odstavku 2(c).

Or. it

(Glej predlog spremembe Priloge II.)

Predlog spremembe 93
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 3 % 
celotnega proračuna, kakor je določeno v 
Prilogi II.

Or. en

Predlog spremembe 94
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To financiranje v dveh večletnih 
dodelitvah krije:

črtano

(a) v prvi dodelitvi tekoči razvoj trenutnih 
skupnosti znanja in inovacij (v 
nadaljnjem besedilu: KIC) in semenski 
kapital za drugi val treh novih KIC;
(b) v drugi dodelitvi tekoči razvoj že 
vzpostavljenih skupnosti znanja in 
inovacij in semenski kapital za tretji val 
treh novih KIC.
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Or. en

Predlog spremembe 95
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Druga dodelitev se sprosti na podlagi 
ponovnega pregleda, določenega v členu 
26(1), pri čemer se upošteva zlasti:

črtano

(a) dogovorjen časovni okvir za 
vzpostavitev tretjega vala KIC;
(b) načrtovane finančne potrebe 
obstoječih KIC v skladu z njihovim 
posebnim razvojem;
(c) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo in njegovih KIC k 
ciljem Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Da bi se lahko odzvala na nepredvidene 
razmere ali nove razvojne dosežke in 
potrebe ter da bi se upoštevale določbe 
odstavka 3 tega člena, lahko Komisija po 
vmesni oceni Obzorja 2020, kakor je 
določeno v členu 26(1)(a) te uredbe, v 
okviru preverjanja letnega proračunskega 
postopka ponovno pregleda zneske za 
prednostne naloge iz odstavka 2 in okvirno 
razdelitev po posebnih ciljih v okviru teh 
prednostnih nalog iz Priloge II ter prenese 

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

odobritve med prednostnimi nalogami in 
posebnimi cilji v višini do 5 % skupne 
prvotne dodelitve za vsako prednostno 
nalogo in v višini 5 % prvotne okvirne 
razčlenitve za vsak posebni cilj. To se ne 
nanaša na znesek za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča iz 
odstavka 2 ali na prispevek Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo iz 
odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 97
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) imajo tesne gospodarske in geografske 
povezave z Unijo;

(iii) imajo tesne politične, gospodarske in 
geografske povezave z Unijo;

Or. fr

Predlog spremembe 98
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) imajo pravni sistem, ki temelji na 
demokratičnih načelih in učinkoviti javni 
službi;

Or. it

Predlog spremembe 99
Oreste Rossi
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti;
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; struktur dialoga, 
ustvarjenih v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo;
predstavnikov industrije (zlasti v primeru 
evropskih industrijskih pobud); v
prihodnost usmerjenih dejavnosti;
usmerjenih javnih posvetovanj; ter 
preglednih in interaktivnih postopkov, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

Or. it

Predlog spremembe 100
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti;
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; struktur dialoga, 
ustvarjenih v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v
prihodnost usmerjenih dejavnosti;
usmerjenih javnih posvetovanj; dejavnih 
posvetovanj z organizacijami invalidov ter 
preglednih in interaktivnih postopkov, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

Or. en
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Obrazložitev

Za izvajanje raziskav, ki so koristne in pomembne za družbo, morajo biti invalidi in njihove 
predstavniške organizacije v celoti vključeni v proces odločanja v zvezi s programom 
Obzorje 2020. To je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bodo evropske raziskave 
prinesle rezultate v skladu s potrebami družbe in državljanov, zlasti invalidov. Trenutno ni 
nikjer omenjeno vključevanje invalidov in njihovih predstavniških organizacij v raziskave v 
okviru programa Obzorje 2020, zato je treba predlog spremeniti, kot je predlagano.

Predlog spremembe 101
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti;
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; struktur dialoga, 
ustvarjenih v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v
prihodnost usmerjenih dejavnosti;
usmerjenih javnih posvetovanj (npr. z 
organizacijami bolnikov, če gre za 
zdravstvene raziskave); ter preglednih in
interaktivnih postopkov, ki zagotavljajo, da 
so podprte odgovorne raziskave in 
inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 102
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
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ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti;
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

ki jih ustanovi Komisija; nepridobitnih 
platform civilne družbe; struktur dialoga, 
ustvarjenih v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v
prihodnost usmerjenih dejavnosti;
usmerjenih javnih posvetovanj; ter 
preglednih in interaktivnih postopkov, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 103
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti;
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; struktur dialoga, 
ustvarjenih v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v
prihodnost usmerjenih dejavnosti;
usmerjenih javnih posvetovanj; dejavnih 
posvetovanj z organizacijami invalidov ter 
preglednih in interaktivnih postopkov, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 104
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Na podlagi dela, ki se je začelo izvajati 
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na področju znanosti in družbe v okviru 
sedmega okvirnega programa, mora 
Obzorje 2020 zagotoviti udeležbo 
organizacij civilne družbe tako pri 
opredeljevanju prednostnih nalog v zvezi z 
raziskavami kot pri oblikovanju nekaterih 
delovnih programov, če je ustrezno, pa 
tudi v raziskovalnih dejavnostih, s 
posebnimi razpisi za prijavo projektov.

Or. en

Predlog spremembe 105
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Da bi zagotovila družbeni pomen 
raziskovalnih potreb in prednostnih 
nalog, določenih v okviru družbenih 
izzivov, Komisija vzpostavi platforme za 
dialog med predstavniki civilne družbe in 
raziskovalci.

Or. en

Predlog spremembe 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 

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 
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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.

inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, sistemskim 
pristopom k prostorskim, mestnim in 
ozemeljskim vprašanjem, 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.

Or. en

Obrazložitev

Ozemlje kot prostorska razsežnost (raba zemljišč, regija in mesta) je popolnoma izključeno iz 
programa. To je ključni in osrednji element družbenih izzivov, zato ga je treba vključiti v vse 
dejavnosti.

Predlog spremembe 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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, razvoju raziskav evropskih 
pravnih sistemov, sodelovanju s tretjimi 
državami, etično odgovornim raziskavam 
in inovacijam, vključno s spoštovanjem 
enakih možnosti za moške in ženske na 
področju raziskovanja, povečanju 
privlačnosti raziskovalnega poklica za oba 
spola ter spodbujanju čezmejne in 
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medsektorske mobilnosti raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 108
Corinne Lepage

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, podnebnim 
spremembam, zdravim morjem in 
oceanom ter trajnostnemu razvoju,
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.

Or. en

Predlog spremembe 109
Corinne Lepage

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 

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
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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.

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, bolj vključujočemu 
upravljanju raziskav, participativnim 
raziskavam, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 110
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za zagotovitev ustreznega upoštevanja 
medsektorskih vprašanj pri izvajanju 
Obzorja 2020 izvede Komisija kot del 
rednega spremljanja in ocenjevanja 
Obzorja 2020 ne le ekonomsko, ampak 
tudi družbeno, etično in trajnost 
analizirajočo oceno in vrednotenje 
posameznih raziskovalnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Če želimo zagotoviti konkurenčnost usposabljanja in izobraževanja v Evropi, moramo 
prenesti rezultate raziskav v programe.

Predlog spremembe 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Odgovorne raziskave in inovacije

Za vzpostavitev usklajene in učinkovite 
povezave med znanostjo in družbo 
program Obzorje 2020 dejavno spodbuja 
odgovorne raziskave in inovacije. To 
vključuje promocijo okvira za upravljanje, 
ki spodbuja družbene akterje k 
sodelovanju v celotnem procesu raziskav 
in inovacij, da bi ta proces ter njegove 
rezultate in učinke bolje uskladili s 
pričakovanji, potrebami in vrednotami 
družbe. Ta okvir za upravljanje vključuje 
zlasti:
(a) zagotavljanje učinkovite vključenosti 
javnosti za krepitev raziskav in inovacij, 
tudi participativnih raziskav, pri katerih 



AM\905947SL.doc 47/68 PE492.556v01-00

SL

družbeni akterji sodelujejo pri 
pridobivanju znanja, da bi se upoštevale 
potrebe družbe;
(b) upoštevanje vidika spola iz člena 15;
(c) zagotavljanje brezplačnega spletnega 
dostopa do znanstvenih informacij in 
njihove ponovne uporabe, kot določa člen 
15b;
(d) izobraževanje prihodnjih raziskovalcev 
in drugih družbenih akterjev, na podlagi 
katerega bodo pridobili potrebno znanje 
in orodja, da bodo lahko polno sodelovali 
ter prevzeli odgovornost v procesu 
raziskav in inovacij;
(e) zagotavljanje skladnosti z etičnimi 
načeli iz člena 16(1).

Or. en

Predlog spremembe 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enakost spolov Enakost možnosti moških in žensk na 
področju raziskav

Or. en

Predlog spremembe 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 zagotavlja učinkovito 
spodbujanje enakosti spolov in razsežnost 

Obzorje 2020 mora spoštovati znanstveno 
odličnost in strokovno usposobljenost 
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spola v vsebinah raziskav in inovacij. raziskovalcev pri spodbujanju enakih 
možnosti moških in žensk v vsebinah 
raziskav in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 115
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 sprejme ustrezne ukrepe za 
preprečitev diskriminacije na podlagi 
spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti ali starosti v 
vsebinah raziskav in inovacij, vključno z 
ukrepi za odpravo ovir v zvezi z 
dostopnostjo za invalide.

Or. en

Predlog spremembe 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Enakost raziskovalcev

Obzorje 2020 prispeva k privlačnosti 
poklicne poti raziskovalcev v vsej Evropi. 
Zato se ta program izvaja na način, ki 
spodbuja vzpostavitev enotnega trga za 
raziskovalce, zlasti z zagotavljanem 
ustreznih mehanizmov za zmanjšanje 
razlik v plačilu raziskovalcev.

Or. en
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Predlog spremembe 117
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru
Obzorja 2020, so v skladu z etičnimi načeli 
ter zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli.

Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru 
Obzorja 2020, so v skladu z etičnimi načeli 
ter zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli, kot tudi 
Konvencijo Združenih narodov o pravicah 
invalidov.

Or. en

Obrazložitev

23. decembra 2010 je Evropska unija sprejela Konvencijo Združenih narodov o pravicah 
invalidov, ki je začela veljati 22. januarja 2011. To je prva pogodba o človekovih pravicah, ki 
jo je sklenila EU, zato morajo biti vse politike in zakonodajni akti EU usklajeni s to 
mednarodno konvencijo.

Predlog spremembe 118
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru 
Obzorja 2020, so v skladu z etičnimi načeli 
ter zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropsko konvencijo o 

Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru 
Obzorja 2020, so v skladu z etičnimi načeli 
ter zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropsko konvencijo o 
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človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli.

človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli. Raziskovalne 
dejavnosti upoštevajo tudi člen 13 PDEU 
ter zmanjšujejo uporabo živali pri 
raziskavah in poskusih z namenom, da se 
uporaba živali povsem nadomesti, tudi s 
pomočjo strateškega razvoja ter 
vključevanja in uporabe inovativnih 
orodij in tehnologij, ki ne vključujejo 
živali.

Or. en

Predlog spremembe 119
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru 
Obzorja 2020, so v skladu z etičnimi načeli 
ter zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli.

Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru 
Obzorja 2020, so v skladu z etičnimi načeli 
ter zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli, kot tudi 
Konvencijo Združenih narodov o pravicah 
invalidov.

Or. en

Predlog spremembe 120
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

sorazmernosti, pravici do zasebnosti, 
pravici do varstva osebnih podatkov, 
pravici do telesne in duševne integritete 
osebe, pravici do nediskriminacije na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti in starosti ter
potrebi po zagotavljanju visoke stopnje 
zaščite zdravja ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 121
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) raziskovalne dejavnosti s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne 
namene;

(a) raziskovalne dejavnosti s ciljem 
kloniranja človeka in živali za 
reproduktivne namene;

Or. it

Predlog spremembe 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) raziskovalne dejavnosti s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne 
namene;

(a) raziskovalne dejavnosti s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne, 
terapevtske ali znanstvene namene;

Or. en

Predlog spremembe 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) raziskovalne dejavnosti, ki 
vključujejo uničenje človeških zarodkov;

Or. en

Predlog spremembe 125
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) raziskovalne dejavnosti, ki povzročajo 
hudo trpljenje vretenčarjev;

Or. en

Obrazložitev

EU ne sme financirati raziskav, ki povzročajo hudo trpljenje vretenčarjev.
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Predlog spremembe 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) raziskovalne dejavnosti, ki 
uporabljajo izvorne celice človeških 
zarodkov;

Or. en

Predlog spremembe 127
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) raziskovalne dejavnosti, ki 
vključujejo primate, ujete v divjini, ali 
primate F1, razen človeka;

Or. en

Obrazložitev

EU ne sme financirati raziskav, ki vključujejo primate, ujete v divjini, ali primate F1, razen 
človeka.

Predlog spremembe 128
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) raziskave na sesalcih ali pticah, ki 
vključujejo namerno ločitev mladičev od 
matere;
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Or. en

Obrazložitev

EU ne sme financirati raziskav na sesalcih ali pticah, ki vključujejo namerno ločitev mladičev 
od matere.

Predlog spremembe 129
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko financirajo, 
odvisno od vsebine znanstvenega predloga 
in pravnega okvira zadevnih držav članic.
Za raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
financiranje ne dodeli. Dejavnosti se ne 
dodeli financiranja v državi članici, v 
kateri je taka dejavnost prepovedana.

4. Raziskave o izvornih celicah 
zagotavljajo obetavne možnosti 
zdravljenja ali ozdravljenja številnih 
nevrodegenerativnih in kroničnih bolezni. 
Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko financirajo, 
odvisno od vsebine znanstvenega predloga 
in pravnega okvira zadevnih držav članic.
Za raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
financiranje ne dodeli. Dejavnosti se ne 
dodeli financiranje v državi članici, v 
kateri je taka dejavnost prepovedana.

Or. en

Predlog spremembe 130
Alda Sousa

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko financirajo, 
odvisno od vsebine znanstvenega predloga 
in pravnega okvira zadevnih držav članic.
Za raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko financirajo, 
odvisno od vsebine znanstvenega predloga 
in pravnega okvira zadevnih držav članic.
Prednostne naloge na področju raziskav in 
financiranje se določijo v skladu z dokazi, 
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financiranje ne dodeli. Dejavnosti se ne 
dodeli financiranja v državi članici, v 
kateri je taka dejavnost prepovedana.

pridobljenimi z znanstvenimi spoznanji. 

Or. pt

Obrazložitev

Prednostne naloge, povezane z raziskavami in njihovim financiranjem, bi se morale razvijati 
istočasno s pridobljenimi znanstvenimi spoznanji in ne bi smele biti že na začetku zamejene za 
dolgo časa.

Predlog spremembe 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako
odraslih kot zarodkov, se lahko financirajo, 
odvisno od vsebine znanstvenega predloga 
in pravnega okvira zadevnih držav članic.
Za raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
financiranje ne dodeli. Dejavnosti se ne 
dodeli financiranja v državi članici, v 
kateri je taka dejavnost prepovedana.

4. Podpirale se bodo raziskovalne 
dejavnosti, katerih cilj je razvijanje in 
izboljševanje terapij, temelječih na 
človeških izvornih celicah odraslih. 
Raziskave človeških izvornih celic odraslih 
se lahko financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Zlasti se bodo 
podpirale raziskave o izvornih celicah iz 
popkovnične krvi in induciranih 
pluripotentnih matičnih celicah. Za 
raziskovalne dejavnosti, ki so prepovedane 
v vseh državah članicah, se financiranje ne 
dodeli. Dejavnosti se ne dodeli 
financiranje v državi članici, v kateri je 
taka dejavnost prepovedana.

Or. it

Predlog spremembe 132
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko financirajo, 
odvisno od vsebine znanstvenega predloga 
in pravnega okvira zadevnih držav članic.
Za raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
financiranje ne dodeli. Dejavnosti se ne 
dodeli financiranja v državi članici, v 
kateri je taka dejavnost prepovedana.

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih, zarodkov ali iz popkovine, se 
lahko financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Za raziskave 
izvornih celic zarodkov se lahko 
uporabljajo le odvečni zarodki od 
oploditev zunaj telesa, ki niso potrebni za 
namene razmnoževanja.  
Za raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
financiranje ne dodeli. Dejavnosti se ne 
dodeli financiranje v državi članici, v 
kateri je taka dejavnost prepovedana.
Financiranje se dodeli medicinskim 
raziskavam vseh vrst izvornih celic v tistih 
državah članicah, kjer je takšna dejavnost 
dovoljena.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se sprejme nepristranski in strpen odnos do občutljivega vprašanja 
odvečnih zarodkov: nekatere države so naravnost prepovedale raziskave izvornih celic 
zarodkov in fetalnih izvornih celic, druge so sprejele bolj niansiran odnos in dovolijo uporabo 
odvečnih zarodkov, spet druge dovoljujejo raziskave izvornih celic odvečnih zarodkov, 
mlajših od 14 dni.

Predlog spremembe 133
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko 
financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Za raziskovalne 
dejavnosti, ki so prepovedane v vseh 

4. Podpirale se bodo raziskovalne 
dejavnosti, katerih cilj je razvijanje in 
izboljševanje terapij, temelječih na 
človeških izvornih celicah. Kot morebitna 
prihodnja alternativa izvornim celicam 
človeškega zarodka se bodo zlasti 
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državah članicah, se financiranje ne 
dodeli. Dejavnosti se ne dodeli 
financiranja v državi članici, v kateri je 
taka dejavnost prepovedana.

podpirale raziskave o izvornih celicah iz 
popkovine, induciranih pluripotentnih 
izvornih celicah in izvornih celicah 
odraslih.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb temeljijo na predlogih sprememb 1 in 6 pripravljavca mnenja, vendar 
upoštevajo odločitev, da je treba mnenje izrecno omejiti na področje pristojnosti odbora 
ENVI, tj. okolje, javno zdravje in varnost hrane. Za pravne in etične vidike je pristojen Odbor 
za pravne zadeve. Zato je namen predloga spremembe izogniti se kakršni koli omembi 
etičnega vprašanja.

Predlog spremembe 134
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko 
financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Za raziskovalne 
dejavnosti, ki so prepovedane v vseh 
državah članicah, se financiranje ne dodeli.
Dejavnosti se ne dodeli financiranja v 
državi članici, v kateri je taka dejavnost 
prepovedana.

4. Podpirale se bodo raziskovalne 
dejavnosti, katerih cilj je razvijanje in 
izboljševanje terapij, temelječih na 
človeških izvornih celicah. Raziskave 
izvornih celic človeških zarodkov se lahko 
financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Za raziskovalne 
dejavnosti, ki so prepovedane v vseh 
državah članicah, se financiranje ne dodeli.
Dejavnosti se ne dodeli financiranje v 
državi članici, v kateri je taka dejavnost 
prepovedana.

Or. en

Predlog spremembe 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko 
financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Za raziskovalne 
dejavnosti, ki so prepovedane v vseh 
državah članicah, se financiranje ne dodeli.
Dejavnosti se ne dodeli financiranja v 
državi članici, v kateri je taka dejavnost 
prepovedana.

4. Raziskave drugih tipov človeških 
izvornih celic se lahko financirajo, odvisno 
od vsebine znanstvenega predloga in 
pravnega okvira zadevnih držav članic. Za 
raziskovalne dejavnosti, ki so prepovedane 
v vseh državah članicah, se financiranje ne 
dodeli. Dejavnosti se ne dodeli 
financiranje v državi članici, v kateri je 
taka dejavnost prepovedana.

Or. en

Predlog spremembe 136
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Raziskave o poskusih na živalih, ki 
sodijo na področje uporabe 
Direktive 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se 
uporabljajo v znanstvene namene, se 
podvržejo strogemu in preglednemu 
procesu revizije vrednosti z etičnega in 
znanstvenega vidika, ki vključuje celovito 
utemeljevanje trditev v zvezi s 
pomembnostjo živalskih modelov za ljudi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Direktivo 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, je 
potrebna celovita ocena projekta, ki bo upoštevala tudi etične vidike pri uporabi živali. EU 
sme financirati le raziskave, povezane s poskusi na živalih, ki so bile vključene v strog in 
pregleden proces revizije vrednosti z etičnega in znanstvenega vidika.
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Predlog spremembe 137
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije, vključno s strukturnimi skladi.

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije, vključno s strukturnimi skladi in 
programom za konkurenčnost podjetij in 
MSP (COSME).

Or. en

Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe 9 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 138
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Strateško usklajevanje

Komisija zagotovi strateško usklajevanje 
dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij v okviru programa Obzorje 2020, 
po potrebi z ustanovitvijo sektorskih 
usmerjevalnih odborov, sestavljenih iz 
vodilnih raziskovalcev, ki bodo 
zagotavljali svetovanje v procesu 
določanja prednostnih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba strateško usklajevanje, zlasti na področjih, kot je zdravstveno varstvo, pri 
katerem so inovacijski ciklusi zelo dolgi, celo daljši od trajanja sedanjega programa. 
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Komisija lahko pri določanju prednostnih nalog za financiranje v okviru programa 
Obzorje 2020 sodeluje z vodilnimi raziskovalci.

Predlog spremembe 139
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Celostni pristop iz odstavkov 1 in 2 naj 
bi prinesel približno 30 % skupnega 
združenega proračuna za posebni cilj
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
in prednostno nalogo „Družbeni izzivi“, 
namenjenega MSP.

Or. it

Obrazložitev

Strateško je pomembno veliko bolj spodbujati udeležbo MSP v okvirnem programu, kot pa je 
to predvidela Komisija.

Predlog spremembe 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dodana vrednost ukrepa na ravni Unije; (a) dodana vrednost ukrepa na ravni Unije, 
zlasti vseevropski značaj;

Or. en

Predlog spremembe 141
Yves Cochet, Jill Evans
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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) potencialni obseg učinka na
obravnavanje družbenih vprašanj, 
trajnosti ali konkurenčnosti na področju 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) pomoč pri ustvarjanju in krepitvi 
omrežij za povezovanje raziskovalcev, 
pacientov in zainteresiranih strani, da bi 
se izboljšali odnosi in izmenjave mnenj 
med njimi, ustreznimi sektorji, 
institucijami in civilno družbo.

Or. en

Predlog spremembe 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Javno-zasebna partnerstva se 
financirajo prek odprtih in konkurenčnih 
razpisov za zbiranje predlogov.

Or. en
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Predlog spremembe 144
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se nameni pobudam za 
skupno načrtovanje programov med
državami članicami.

Posebna pozornost se nameni pobudam za 
skupno načrtovanje programov med
regijami držav članic, prednostno tistimi, 
ki so del iste evroregije ali istega 
evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje (EZTS), ustanovljenega v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1082/2006.

Or. it

Predlog spremembe 145
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Usmerjeni ukrepi, namenjeni spodbujanju 
sodelovanja z določenimi tretjimi državami 
ali skupinami tretjih 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. Ti 
ukrepi vključujejo zlasti krepitev 
raziskovalnih zmogljivosti v državah v 
razvoju in projekte sodelovanja, ki se 
osredotočajo na posebne potrebe teh držav 
na področjih, kot so zdravje – vključno z 
raziskavami zapostavljenih bolezni –, 
kmetijstvo, ribištvo in okolje, izvedene v 
finančnih pogojih, prilagojenih njihovim 
zmogljivostim.

Or. fr
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Predlog spremembe 146
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. fr

Predlog spremembe 147
Petru Constantin Luhan

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 do 
financiranja v okviru Obzorja 2020, zlasti 
za tiste regije ali vrste udeležencev, ki niso 
zadostno zastopane, vključno z 
raziskovalci in udeleženci, ki so invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) da bi se poenostavil dostop do 
informacij in razvil instrument z vsemi 
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informacijami, ki jih potrebuje 
raziskovalna skupnost, in ob upoštevanju 
potrebe po preglednosti, je treba 
pregledati in spremeniti digitalni 
instrument Cordis, tako da bo jasnejši in 
prožnejši. Nov program Cordis je treba 
dokončno izoblikovati do junija 2013;

Or. en

Obrazložitev

CORDIS je trenutno eden od najbolj zapletenih in težavnih programov za upravljanje. Če 
želimo olajšati dostop družbe, raziskovalcev in podjetij do informacij, je treba program 
pregledati in razširiti informacije, s čimer bomo olajšati dostop do vseh predlogov in 
subvencij.

Predlog spremembe 149
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pobude za spodbujanje dialoga in 
razprav z javnostjo o vprašanjih s področja 
znanosti, tehnologije in inovacij ter 
uporaba družbenih medijev in drugih 
inovativnih tehnologij in metodologij;

(e) pobude za spodbujanje dialoga in 
razprav z javnostjo o vprašanjih s področja 
znanosti, tehnologije in inovacij z 
vključevanjem akademskih krogov ter 
uporaba družbenih medijev in drugih 
inovativnih tehnologij in metodologij, 
zlasti da bi tako pomagali dvigniti 
osveščenost javnosti glede koristi 
raziskovanja in inovacij pri spopadanju z 
izzivi družbe;

Or. ro

Predlog spremembe 150
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije glede medsektorskih 
tem, kot sta trajnost in podnebne 
spremembe, vključno z informacijami o 
višini odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji.

1. Komisija – ob prispevku vseh zadevnih 
zunanjih zainteresiranih strani, npr. 
organizacij bolnikov, – letno spremlja 
izvajanje Obzorja 2020, njegovega 
posebnega programa in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo. To vključuje informacije glede 
medsektorskih tem, kot sta trajnost in 
podnebne spremembe, vključno z 
informacijami o višini odhodkov, 
povezanih s podnebnimi vprašanji.

Or. en

Predlog spremembe 151
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije glede medsektorskih 
tem, kot sta trajnost in podnebne 
spremembe, vključno z informacijami o 
višini odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji.

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije glede medsektorskih 
tem, kot so trajnost in podnebne 
spremembe ter morsko in pomorsko 
raziskovanje, vključno z informacijami o 
višini odhodkov, povezanih s podnebnimi
vprašanji.

Or. en

Predlog spremembe 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije glede medsektorskih 
tem, kot sta trajnost in podnebne 
spremembe, vključno z informacijami o 
višini odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji.

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije in kazalnike glede 
medsektorskih tem, kot so odgovorne 
raziskave in inovacije, kar vključuje
trajnost in podnebne spremembe, vključno 
z informacijami o višini odhodkov, 
povezanih s podnebnimi vprašanji.

Or. en

Predlog spremembe 153
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(i) stopnjo porabe prve dodelitve sredstev, 
opredeljene v členu 6(3), pri čemer se 
razlikuje med zneskom denarja, 
uporabljenega za razvoj prvega vala KIC, 
in učinkom semenskega kapitala za drugo 
fazo, ter sposobnostjo Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, da 
privabi sredstva partnerjev iz skupnosti 
znanja in inovacij in iz zasebnega 
sektorja, kot je opredeljeno v Uredbi 
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XX/2012 [revidirana Uredba EIT];
(ii) dogovorjen časovni okvir za 
vzpostavitev tretjega vala skupnosti znanja 
in inovacij ter načrtovane finančne 
potrebe obstoječih v skladu z njihovim 
posebnim razvojem; in
(iii) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo ter skupnosti 
znanja in inovacij k prednostni nalogi o 
družbenih izzivih in k posebnemu cilju o 
„vodilnem položaju v omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah“ programa 
Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 154
Anna Záborská

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

možnosti moških in žensk. Ocena upošteva 
tudi prispevek ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter rezultate glede 
dolgoročnega učinka predhodnih ukrepov.

Or. en


