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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

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 tako raziskovalci kot raziskovalke, 
znanost in tehnologija, ob enaki poklicni 
in pravni obravnavi, 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, saj je to nepogrešljivo za razvoj 
poklica evropskega raziskovalca, pa tudi 
sprejeti ukrepe za spodbujanje enakosti 
spolov in razsežnost spola v raziskavah in 
inovacijah.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
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čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
in gospodarske blaginje ter okoljske 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvija kazalnik inovacijske 
intenzivnosti. Na tej podlagi vodilna 
pobuda Unija inovacij določa strateški in 
celostni pristop k raziskavam in inovacijam 
ter določa okvir in cilje, h katerim mora v 
prihodnosti prispevati financiranje raziskav 
in inovacij v EU. Raziskave in razvoj so 
ključni dejavniki tudi za druge vodilne 
pobude strategije Evropa 2020, zlasti za 
Evropo, gospodarno z viri, industrijsko 
politiko za dobo globalizacije in evropsko 
digitalno agendo. Poleg tega ima pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, 
kohezijska politika ključno vlogo s 
krepitvijo zmogljivosti in zagotavljanjem 
priložnosti za odličnost.

čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
in gospodarske blaginje ter okoljske 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvija kazalnik inovacijske 
intenzivnosti. Na tej podlagi vodilna 
pobuda Unija inovacij določa strateški in 
celostni pristop k raziskavam in inovacijam 
ter določa okvir in cilje, h katerim mora v 
prihodnosti prispevati financiranje raziskav 
in inovacij v EU. Raziskave in razvoj so 
ključni dejavniki tudi za druge vodilne 
pobude strategije Evropa 2020, zlasti za 
Evropo, gospodarno z viri, industrijsko 
politiko za dobo globalizacije in evropsko 
digitalno agendo. Poleg tega ima pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, 
kohezijska politika ključno vlogo s 
krepitvijo zmogljivosti in zagotavljanjem 
priložnosti za odličnost tako za 
znanstvenike kot za znanstvenice, da bodo 
izvajali vrhunske raziskave in zagotavljali 
najkakovostnejše inovacije. Program 
Obzorje 2020 bi moral spodbujati 
usposabljanje za lažji dostop žensk do 
visoko specializiranih položajev v sektorju 
raziskav in inovacij.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Unija je 21. septembra 2010 sprejela 
strategijo za enakost med ženskami in 
moškimi za obdobje od 2010 do 2015, v 
kateri je navedeno, da je za dosego ciljev 
Evropa 2020, to je pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti, treba obširneje in 
učinkoviteje uporabljati potencial in 
talente žensk. Pri tem bi morala 
razsežnost spola postati osrednja 
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prednostna naloga v splošni zasnovi 
upravičenih tematskih področij, 
programov, instrumentov in meril za 
projekte v vseh fazah njihovega izvajanja: 
od faze predloga do ocene, izvajanja in 
spremljanja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski svet je na sestanku
4. februarja 2011 podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij v Uniji, namenjenem 
izboljšanju učinkovitosti financiranja 
raziskav in inovacij na nacionalni ravni ter 
ravni Unije ter pozval Unijo, naj se hitro 
loti še preostalih ovir za privabljanje 
nadarjenih oseb in naložb, da bo do 
leta 2014 uresničila evropski raziskovalni 
prostor in ustvarila pravi enotni trg za 
znanje, raziskave in inovacije.

(4) Evropski svet je na sestanku 4.
februarja 2011 podprl zamisel o skupnem 
strateškem okviru za financiranje raziskav 
in inovacij v Uniji, namenjenem 
izboljšanju učinkovitosti financiranja 
raziskav in inovacij na nacionalni ravni ter 
ravni Unije ter pozval Unijo, naj se hitro 
loti še preostalih ovir za privabljanje 
nadarjenih žensk in moških ter naložb, da 
bo do leta 2014 uresničila evropski 
raziskovalni prostor in ustvarila pravi 
enotni trg za znanje, raziskave in inovacije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP ter biti odprto za nove udeležence, saj 
združuje celoten razpon podpore za 
raziskave in inovacije v enem skupnem 
strateškem okviru, vključno z 
racionaliziranim nizom oblik financiranja, 
in uporablja pravila za udeležbo z načeli, ki 

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP ter biti odprto za nove nadarjene 
udeležence in udeleženke iz vse Evrope, da 
bi v celoti razvili svoje zmožnosti in 
dosegli znanstveno odličnost, ter s tem 
povečali delež udeleženk v raziskovalnih 
in inovacijskih programih, ki se 
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veljajo za vse ukrepe v okviru programa. 
Preprostejša pravila financiranja bi morala 
zmanjšati upravne stroške udeležbe in 
prispevati k zmanjšanju števila finančnih 
napak.

financirajo iz evropskih sredstev, saj 
Obzorje 2020 združuje celoten razpon 
podpore za raziskave in inovacije v enem 
skupnem strateškem okviru, vključno z 
racionaliziranim nizom oblik financiranja, 
in uporablja pravila za udeležbo z načeli, ki 
veljajo za vse ukrepe v okviru programa. 
Preprostejša pravila financiranja bi morala 
zmanjšati upravne stroške udeležbe in 
prispevati k zmanjšanju števila finančnih 
napak.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Vprašanje enakosti med spoloma bi 
moralo biti prisotno pri treh prednostnih 
nalogah Obzorja 2020: odlična znanost, 
vodilni položaj v industriji in družbene 
spremembe, ter pri vseh opredeljenih 
družbenih izzivih kot osrednje gonilo na 
področju temeljnih in konkretnih raziskav 
ter človeških virov. Upoštevati bi se 
moralo tudi pri dodeljevanju sredstev z 
uporabo kazalnikov po spolu, da bi 
zagotovili bolj uravnoteženo zastopanost 
žensk v raziskavah, ki jih financira EU.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Dejavnosti ozaveščanja in 
obveščanja o znanstvenih poklicih bi se 
morale izvajati že v šolah, da bi se tudi 
dekleta usmerjala k znanstvenim 
področjem, na katerih še vedno preveč 
prevladujejo fantje.
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Predlog spremembe 8

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 
potrebe državljanov, družbe, politike,
znanosti in tehnologije, industrije. Agende 
se morajo določiti v tesni povezavi z vsemi 
zadevnimi interesnimi skupinami iz vseh 
zadevnih sektorjev, vključno s 
predstavniki znanstvene skupnosti, 
raziskovalcev in raziskovalk, javnega 
sektorja, organizacij civilne družbe, ki 
delujejo na področju enakosti med 
spoloma in pravic žensk, ter malih in 
srednjih podjetij. Omogočiti je treba 
zadostno prilagodljivost razvoju novih 
dogodkov. Med izvajanjem Obzorja 2020 
je treba stalno pridobivati uravnoteženo 
zunanje strokovno mnenje in izkoristiti 
zadevne strukture, kot so evropske 
tehnološke platforme, pobude za skupno 
načrtovanje programov in evropska 
partnerstva za inovacije, pri tem zagotoviti, 
da ne bo prihajalo do navzkrižja interesov. 
Zavezanost vključevanju enakosti spolov v 
vse politike Unije bi bilo treba ustrezno 
upoštevati v politiki, načrtovanju in 
ocenjevanju projektov.

Predlog spremembe 9

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 bi moralo prispevati k 
privlačnosti raziskovalnega poklica v Uniji.
Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 



PE489.559v02-00 8/44 AD\913256SL.doc

SL

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

ravnanja pri zaposlovanju raziskovalk in
raziskovalcev, skupaj z drugimi zadevnimi 
referenčnimi okviri, opredeljenimi v 
povezavi z evropskim raziskovalnim 
prostorom, obenem pa bi bilo treba
spoštovati njihov prostovoljni značaj.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Za ženske, ki želijo znanstveno in 
raziskovalno kariero, še vedno obstaja 
„stekleni strop“: ženske so bistveno 
premalo zastopane v nekaterih 
disciplinah, kot so inženirstvo in 
tehnologije, razkorak v plačah med 
spoloma pa se ne zmanjšuje. Obzorje 2020 
bi zato moralo popraviti neravnovesja 
glede sodelovanja znanstvenic na vseh 
stopnjah raziskovalne kariere in na 
različnih področjih raziskav.

Predlog spremembe 11

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 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 

(23) Dejavnosti, razvite v okviru 
Obzorja 2020, bi morale biti namenjene 
spodbujanju enakosti med moškimi in 
ženskami na področju raziskav in inovacij, 
saj bodo ugotavljale in odpravljale 
temeljne vzroke za neenakosti med 
spoloma, izkoristile celoten potencial 
raziskovalk in raziskovalcev v 
profesionalnosti in veščinah ter vključile 
razsežnost spola v vsebino projektov, 
izvajanje in ocenjevanje, zaposlovanje in 
sestavo raziskovalnih skupin ter 
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načel v zvezi z enakostjo med ženskami 
in moškimi, kot to določata člena 2 in 3 
Pogodbe o Evropski uniji ter člen 8 
PDEU.

financiranje, da bi se izboljšala kakovost 
raziskav in spodbujale inovacije in bi tako 
dosegli večjo konkurenčnost in 
dinamičnost evropskih gospodarstev. 
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.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Pri dejavnostih v okviru 
Obzorja 2020 bi bilo treba preseči vse 
ovire, ki izhajajo iz pojava „steklenega 
stropa“, zaradi katerega so raziskovalke 
na področju raziskav in inovacij premalo 
zastopane na vodilnih položajih.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Obzorje 2020 bi moralo zagotavljati 
ustrezno ravnovesje pri financiranju 
znanstvenih projektov, ki jih vodijo 
raziskovalke ali raziskovalci.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23c) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
udeležbo žensk v vseh evropskih 
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raziskavah, projektih in znanstvenih 
disciplinah, ne le v svetovalnih skupinah 
in med ocenjevalci, temveč tudi v vseh 
strukturah, povezanih s tem programom 
(Evropskem inštitutu za inovacije in 
tehnologijo, Evropskem raziskovalnem 
svetu, Skupnem raziskovalnem središču, 
usmerjevalnih skupinah, skupinah na 
visoki ravni, strokovnih skupinah itd.), na 
univerzah in v raziskovalnih ustanovah.

Predlog spremembe 15

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 temeljne etične in 
človekove pravice. Upoštevati je treba 
mnenja Evropske skupine za etiko na 
področju znanosti in novih tehnologij ter 
mnenje agencije Evropske Unije za 
temeljne pravice in Evropskega inštituta 
za enakost spolov. 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.

Predlog spremembe 16

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 

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi.
Potrebno bi bilo prizadevanje za 



AD\913256SL.doc 11/44 PE489.559v02-00

SL

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.

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 temeljno prednost 
enakosti spolov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Zagotoviti je treba dobro finančno 
upravljanje Obzorja 2020 in njegovo 
izvajanje na kar najbolj učinkovit in 
uporabnikom prijazen način ob sočasnem 
zagotavljanju pravne varnosti in 
dostopnosti programa za vse udeležence. 
Zagotoviti je treba skladnost z 
Uredbo (EU) št. XXXX/2012 [nova 
finančna uredba] in z zahtevami glede 
poenostavitve in boljše pravne ureditve.

(34) Zagotoviti je treba dobro finančno 
upravljanje Obzorja 2020 in njegovo 
izvajanje na kar najbolj učinkovit in 
uporabnikom prijazen način ob sočasnem 
zagotavljanju pravne varnosti in 
dostopnosti programa za vse udeležence. 
Države članice in Komisija morajo 
zagotoviti, da se razsežnost spola ter 
enakost žensk in moških vključijo v 
dejavnosti na vseh stopnjah priprave, 
načrtovanja, izvajanja, spremljanja in 
ocenjevanja z metodami, ki pri 
načrtovanju proračuna upoštevajo 
enakost spolov. Zagotoviti je treba 
skladnost z Uredbo (EU) št. XXXX/2012 
[nova finančna uredba] in z zahtevami 
glede poenostavitve in boljše pravne 
ureditve.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Razsežnost spola bi morala biti v 
celoti vključena v pravila za sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje 
njegovih rezultatov (2014–2020).

Predlog spremembe 19

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
enakosti spolov, znanju in inovacijah 
temelječega gospodarstva po vsej Uniji z 
dajanjem na razpolago zadostnih dodatnih 
sredstev za raziskave, razvoj in inovacije
ter uporabi vsega potenciala in 
znanstvene odličnosti vseh evropskih 
znanstvenikov, vključno z znanstvenicami.
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.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Eden od prednostnih ciljev programa 
Obzorje 2020 je bolj uravnoteženo 
sodelovanje žensk v sektorju raziskav in 
inovacij prek kampanj obveščanja, 
namenjenih spodbuditvi žensk k 
znanstvenemu izobraževanju in s 
prikazom poklicnih možnosti, ki so na 
voljo v sektorju raziskav in razvoja.

Predlog spremembe 21
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Obzorje 2020 mora spodbujati 
enakost spolov, tako da bi podprlo 
spremembe v organizaciji raziskovalnih 
institucij ter vsebini in zasnovi 
raziskovalnih dejavnosti. Vprašanja 
enakosti spolov se morajo obravnavati 
medsektorsko, da se popravijo 
neravnovesja med ženskami in moškimi 
ter da se razsežnost spolov vključi v 
načrtovanje programov in vsebino 
raziskav in inovacij. Ekonomske in 
socialne razlike med ženskami in moškimi 
bi se morale v zadostni meri odražati v 
oblikovanju, vsebini in izvedbi 
raziskovalnih programov. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti boljšemu 
sodelovanju znanstvenic v raziskavah in v 
procesu politike raziskav.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V Obzorju 2020 je poudarjen pomen 
spodbujanja raziskovalnih področij, kjer 
ni ločevanja po spolu. Namen tega 
programa je prek univerz, institucij Unije 
in držav članic spodbujati znanost kot 
zanimivo področje za oba spola že v 
zgodnjih fazah izobraževanja in podobo 
raziskovalk kot vzornic. S 
prosvetljevalnimi kampanjami zagotavlja 
informacije o tem, kaj je potrebno, da 
postaneš raziskovalec, in o možnostih na 
raziskovalnem področju.

Predlog spremembe 23
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) spoštujejo načela nediskriminacije, 
enakosti spolov in enakih možnosti;

Predlog spremembe 24

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 iz 
najrazličnejših sektorjev in področij 
(vključno s predstavniki civilne družbe), 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 se izvajajo odgovorne 
raziskave in inovacije. Zlasti se vključijo 
dejavnosti za pospeševanje uravnotežene 
zastopanosti moških in žensk v 
raziskovalnih skupinah ter ustrezne 
vključitve analize družbenega in 
biološkega spola v vsebino raziskav. 
Sestava svetovalnih odborov skuša biti 
uravnotežena glede na spol.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Razsežnost spola v raziskavah in 
inovacijah je treba obravnavati kot 
neločljiv del predlogov, da se zagotovi 
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najvišja raven znanstvene kakovosti. 
Obzorje 2020 zagotovi, da se razsežnost 
spola ustrezno upošteva v vseh vsebinah 
raziskav in inovacij v vseh fazah procesa, 
od opredeljevanja prednostnih nalog prek 
določanja razpisov za oddajo predlogov 
ter predlogov do ocenjevanja in 
spremljanja programov in projektov ter 
pogajanjih in sporazumih.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Poudarja, da mora Komisija pri 
ustanavljanju svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni 
izpolnjevati zahteve glede uravnotežene 
zastopanosti spolov.

Predlog spremembe 27

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 

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, širokemu sodelovanju med 
raziskovalnim področjem, javnimi organi, 
civilno družbo in poslovnim svetom, 
družbeno-ekonomskim in humanističnim 
znanostim, spodbujanju dosežkov 
evropskega raziskovalnega prostora, 
sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, doseganju 
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raziskovalcev. uravnoteženosti glede na spol, povečanju 
privlačnosti raziskovalnega poklica, zlasti 
med mladimi ženskami, ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev s posebno pozornostjo do 
raziskovalk. Vsak delovni program 
vsebuje namenski oddelek, v katerem je 
opisan načrtovani ukrep, ki obravnava 
neravnotežja med spoloma in vključuje 
razsežnost spolov. To se odraža tudi na 
ravni projektov v določbah sporazumov o 
nepovratnih sredstvih.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Glede na nizko stopnjo udeležbe 
raziskovalk v sedmem in šestem okvirnem 
programu Obzorje 2020 to vprašanje 
rešuje z zagotavljanjem enakih možnosti 
za poklicno napredovanje raziskovalcev in 
raziskovalk, pri čemer se osredotoča na 
njihovo mobilnost ter načine za 
usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Obzorje 2020 zagotavlja enakost spolov 
in učinkovito spodbujanje in vključevanje 
enakosti spolov in razsežnost spola v 
vsebinah raziskav in inovacij ter v vseh 
fazah trajanja projektov – pri zasnovi, 
vložitvi, ocenjevanju, vodenju projekta, 
spremljanju –, zagotavlja pa tudi 
uravnoteženo zastopanost spolov v vseh 
programih, ocenjevalnih odborih, 
strokovnih in svetovalnih skupinah ter 
obstoječih ali izvajalnih organih 
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odločanja, in sicer tako, da ženskam 
omogoča dostop do znanstvenega 
izobraževanja in poklicev ter jim s tem 
omogoča boljše poklicne možnosti na vseh 
področjih raziskav in inovacij. V ta namen 
bodo določeni cilji in izdelani in izvedeni 
učinkoviti načrti za njihovo doseganje.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Da bi to dosegli, bi morali biti 
obvezni naslednji ukrepi:
1. Uvedba merila uravnotežene 
zastopanosti spolov za ocenjevanje 
projektov, kar bi moralo biti pri zasnovi 
projekta ustrezno upoštevano. V ta namen 
bi bilo treba v strukturo uvesti minimalni 
prag, kar zadeva sestavo raziskovalne 
skupine, koordinatorjev in voditeljev 
skupine.
2. Spodbujanje in spremljanje 
usposabljanja ocenjevalcev in 
strokovnjakov: če je uravnoteženost med 
spoloma obvezno merilo, je za tiste, ki 
projekte ocenjujejo, usposabljanje o tem 
specifičnem vprašanju še posebej 
pomembno in bi moralo biti obvezno.
3. Spodbujanje žensk na vodilnih 
položajih v znanosti in raziskavah prek:
a) spremljanja navzočnosti žensk na 
ključnih položajih odločanja v 
raziskovalnih inštitutih in centrih;
b) vzpostavitve zbirke podatkov in 
sistematičnega razširjanja informacij o 
pomembnih raziskovalkah, da se poveča 
njihova vidnost in da se mlajšim 
generacijam pokaže vzornice;
c) zagotavljanja, da bodo merila 
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napredovanja v znanstvenih in 
raziskovalnih institucijah pregledna in 
pravična ter skladna z zahtevami 
vključevanja načela enakosti spolov;
d) spodbujanja politik za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja za 
znanstvenice ter podpiranja programov 
mobilnosti za raziskovalke; preučiti je 
treba vprašanja, povezana s pogoji za 
porodniški in očetovski dopust, da se 
omogoči dobra uravnoteženost med 
poklicnim in zasebnim življenjem na 
področju raziskav, pri tem pa ohrani 
privlačnost tovrstnih zaposlitev za 
znanstvenice;
e) spremljanja poklicnega napredovanja 
in plač, da bi preprečili razlike v plačah, 
povezane s spolom.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Po potrebi se v Obzorju 2020 zagotovi 
upoštevanje razsežnost spola v vseh 
projektih raziskav in inovacij, zlasti v zvezi 
s storitvami in proizvodi za končne 
uporabnike, v vsebinah na vseh stopnjah 
procesa, tudi pri opredeljevanju 
prednostnih nalog, določanju razpisov za 
oddajo predlogov, ocenjevanju in 
spremljanju programov in projektov, 
pogajanjih ter sporazumih.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V okviru Obzorja 2020 je treba še 
posebej zagotoviti dosledno upoštevanje 
načel poklicne enakosti ter enakega 
plačila in poklicnega napredovanja. Zato 
bodo morali predstavniki delavcev v 
podjetjih, ki prejemajo finančna sredstva 
Unije, vsako leto predstaviti stanje na 
področju enakosti spolov in ukrepe, ki jih 
je treba sprejeti v primeru neenakosti. 
Poleg tega mora biti omogočeno, da se 
navedena finančna pomoč odtegne 
podjetjem, v katerih bodo neenakosti kljub 
opozorilu, naj izpolnjujejo svoje 
obveznosti, še vedno obstajale.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Obzorje 2020 zagotavlja učinkovito 
spodbujanje uravnotežene zastopanosti 
spolov v vseh programih, v ocenjevalnih 
odborih, v strokovnih in svetovalnih 
skupinah ter v vseh organih odločanja, ki 
že obstajajo ali bodo ustanovljeni za 
njegovo izvedbo.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obzorje 2020 se lahko izvaja preko 
javno-zasebnih partnerstev, pri katerih se 
vsi zadevni partnerji zavežejo, da bodo 
podpirali razvoj in izvajanje dejavnosti na 
področju raziskav in inovacij, ki so 
strateško pomembne za konkurenčnost EU 

1. Obzorje 2020 se lahko izvaja preko 
javno-zasebnih partnerstev, pri katerih se 
vsi zadevni partnerji zavežejo, da bodo 
podpirali razvoj in izvajanje dejavnosti na 
področju raziskav in inovacij, ki so 
strateško pomembne za konkurenčnost EU 
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in vodilni položaj v industriji, oziroma
obravnavali posebne družbene izzive

in vodilni položaj v industriji, oziroma se 
učinkovito spoprijeli s svetovnimi 
družbenimi izzivi, pri tem pa posebno 
pozornost posvetili obstoječim 
neenakostim med spoloma.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program Obzorje 2020 prispeva h 
krepitvi javno-javnih partnerstev v 
primerih, ko se ukrepi in programi na 
regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni 
izvajajo skupaj znotraj Unije.

1. Program Obzorje 2020 prispeva h 
krepitvi javno-javnih partnerstev, vključno 
s civilno družbo, v primerih, ko se ukrepi 
in programi na regionalni, nacionalni ali 
mednarodni ravni izvajajo skupaj znotraj 
Unije.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe.

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe, ter mednarodnih 
obvez, kot je doseganje razvojnih ciljev 
tisočletja in temeljna prednost enakosti 
spolov.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dejavnosti posredovanja informacij ter 
izvajanja ukrepov sporočanja so sestavna 
naloga vseh ukrepov, ki jih podpira 

2. Dejavnosti posredovanja informacij ter 
izvajanja ukrepov sporočanja so sestavna 
naloga vseh ukrepov, ki jih podpira
Obzorje 2020, in mora v zadostni meri 
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Obzorje 2020. vključevati razsežnost spola, pri tem pa 
poudarjati pozitivno vlogo in prispevek 
znanstvenic k raziskavam in inovacijam. 
Vse informacije, ki se razširjajo, in 
komunikacijske dejavnosti vključujejo 
razsežnost spola in pred njimi mora biti 
izvedena analiza ob upoštevanju spola.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) pobude, katerih cilj je širjenje 
ozaveščenosti in olajšanje dostopa 
financiranja v okviru Obzorja 2020, zlasti 
za tiste regije ali vrste udeležencev, ki niso 
zadostno zastopane; promovirati je treba 
pomen večje udeležbe žensk v znanosti, 
cilj uravnotežene zastopanosti obeh spolov 
v znanosti in raziskavah pa je treba 
obravnavati kot uveljavljanje načela 
družbene enakosti in poglavitno sredstvo 
za polno izkoriščenost znanstvenega 
potenciala v družbi;

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) dejavnosti komuniciranja in 
ozaveščanja, s katerimi bi zagotovili 
prepoznavnost žensk, ki so dejavne na 
znanstvenem področju in na področju 
tehnoloških raziskav (npr. z oglasi, v 
časopisih, na radiu in spletu), in 
ustvarjanje pozitivne podobe znanstvenic 
v družbi;
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Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) kampanje za odpravljanje spolnih 
stereotipov v znanosti na splošno, zlasti pa 
v inovacijskih in raziskovalnih 
dejavnostih;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzorni sistem zagotovi ustrezno 
ravnovesje med zaupanjem in nadzorom ob 
upoštevanju upravnih in drugih stroškov 
nadzora na vseh ravneh, da se lahko 
izpolnijo cilji Obzorja 2020 ter privabijo 
najodličnejši raziskovalci in 
najinovativnejša podjetja.

2. Nadzorni sistem zagotovi ustrezno 
ravnovesje med zaupanjem in nadzorom ob 
upoštevanju upravnih in drugih stroškov 
nadzora na vseh ravneh, da se lahko 
izpolnijo cilji Obzorja 2020 ter privabijo 
najodličnejši raziskovalci ne glede na spol
in najbolj inovativna podjetja.

Predlog spremembe 42

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 in kazalnike glede 
medsektorskih tem, kot so enakost med 
spoloma, trajnost in podnebne spremembe, 
vključno z informacijami o višini 
odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(iii) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo ter skupnosti 
znanja in inovacij k ciljem enakosti med 
spoloma in prednostni nalogi o družbenih 
izzivih in k posebnemu cilju o „vodilnem 
položaju v omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 44

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 
zastopanosti obeh spolov. Ocena upošteva 
tudi prispevek ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter rezultate glede 

(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 
zastopanosti obeh spolov ter za 
vključevanje razsežnosti spola v 
raziskovalne in inovacijske vsebine. 
Ocena mora poleg tega upoštevati 
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dolgoročnega učinka predhodnih ukrepov. doseženo uravnoteženo zastopanost obeh 
spolov v organih odločanja, odborih in 
svetovalnih odborih ter razsežnost spola v 
postopkih dodeljevanja sredstev ter 
udeležbe v teh postopkih. Ocena upošteva 
tudi prispevek ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter rezultate glede 
dolgoročnega učinka predhodnih ukrepov.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kazalniki uspešnosti za splošne cilje in 
Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo, določeni v uvodu Priloge I te 
uredbe, in za posebne cilje, kakor so 
določeni v posebnem programu, vključno z 
zadevnimi osnovnimi načrti, zagotavljajo 
najmanjšo podlago za ocenjevanje obsega, 
v katerem so bili doseženi cilji 
Obzorja 2020.

2. Kazalniki uspešnosti za splošne cilje in 
Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo, določeni v uvodu Priloge I te 
uredbe, in za posebne cilje, kakor so 
določeni v posebnem programu, vključno z 
zadevnimi osnovnimi načrti, zagotavljajo 
najmanjšo podlago za ocenjevanje obsega, 
v katerem so bili doseženi cilji 
Obzorja 2020. Za merjenje uspešnosti se 
dodajo kazalniki po spolu, uporabljajo pa 
se obstoječa statistična orodja in 
metodologije, npr. „She figures: statistika 
in kazalniki o enakosti spolov na področju 
znanosti“, ki jo vsaka tri leta objavi 
generalni direktorat za raziskave.
Raziskava She figures je postala 
pomemben in priznan vir kazalnikov, zato 
bi jo morali objavljati vsaki dve leti.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 7 –točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Evropski raziskovalni svet (ERC) 
zagotavlja privlačno in prožno financiranje, 
ki bo na podlagi konkurence na ravni Unije 

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

posameznim nadarjenim in ustvarjalnim 
raziskovalcem ne glede na spol in njihovim 
skupinam omogočilo, da si prizadevajo za 
najboljše možnosti na področju znanosti.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 7 –točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 7 –točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Ukrepi Marie Curie bodo zagotovili 
odlično in inovativno usposabljanje na 
področju raziskav, privlačne poklicne 
možnosti in možnosti za izmenjavo znanja 
s pomočjo čezmejne in medsektorske 
mobilnosti raziskovalcev, da bodo kar 
najbolje pripravljeni na spoprijemanje s 
sedanjimi in prihodnjimi izzivi.

(c) Ukrepi Marie Curie bodo zagotovili 
odlično in inovativno usposabljanje na 
področju raziskav, privlačne poklicne 
možnosti in možnosti za izmenjavo znanja 
s pomočjo čezmejne in medsektorske 
mobilnosti raziskovalcev, da bodo kar 
najbolje pripravljeni na spoprijemanje s 
sedanjimi in prihodnjimi izzivi. Programi 
mobilnosti bodo zagotovili resnično enake 
možnosti za ženske in moške ter 
vključevali posebne ukrepe za odpravo 
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ovir za mobilnost raziskovalk.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti so same po sebi usmerjene v 
prihodnost, dolgoročno krepijo znanje in 
spretnosti, se osredotočajo na naslednjo 
generacijo znanosti, tehnologije, 
raziskovalcev in inovacij ter zagotavljajo 
podporo novim nadarjenim ljudem iz vse 
Unije in pridruženih držav, pa tudi iz vsega 
sveta. Glede na dogovore glede 
financiranja, ki temeljijo na znanosti in se 
večinoma izvajajo od „spodaj navzgor“ ter 
na pobudo raziskovalcev, bo imela 
evropska znanstvena skupnost veliko vlogo 
pri določanju raziskovalnih področij v 
okviru tega programa.

Dejavnosti so same po sebi usmerjene v 
prihodnost, dolgoročno krepijo znanje in 
spretnosti, se osredotočajo na naslednjo 
generacijo znanosti, tehnologije, 
raziskovalcev in inovacij ter zagotavljajo 
podporo novim nadarjenim ljudem iz vse 
Unije in pridruženih držav, pa tudi z vsega 
sveta, njihov namen pa je povečati 
udeležbo raziskovalk in v celoti izkoristiti 
potencial in znanstveno odličnost 
znanstvenic za dobrobit evropskega 
gospodarstva in družbe. Glede na 
dogovore glede financiranja, ki temeljijo 
na znanosti in se večinoma izvajajo od 
„spodaj navzgor“ ter na pobudo 
raziskovalcev, bo imela evropska 
znanstvena skupnost veliko vlogo pri 
določanju raziskovalnih področij v okviru 
tega programa.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 10 –točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju IKT, 
nanotehnologije, naprednih materialov, 
biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave ter vesolja. Poudarek bo na 
sodelovanju in konvergenci med različnimi 
tehnologijami in znotraj njih.

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju IKT, 
nanotehnologije, naprednih materialov, 
biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave ter vesolja. Na vseh teh 
področjih se ustrezno upoštevajo potrebe 
uporabnikov in razsežnost spola. Poudarek 
bo na sodelovanju in konvergenci med 
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različnimi tehnologijami in znotraj njih.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 14 –točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
in surovine;

(e) podnebni ukrepi, vključno z vidiki 
podnebnih sprememb, okoljskimi vidiki 
ter vidiki učinkovite rabe virov, 
ohranjanja in trajnostne rabe surovin, ki 
so povezani z enakostjo spolov;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 14 –točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vključujoče, inovativne in varne družbe. (f) na enakosti temelječe, vključujoče, 
inovativne in varne družbe.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Podpora bo usmerjena 
tudi v zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
državami sestavni del vsakega izziva. 
Poleg tega je medsektorska podpora 

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Na enakosti temelječe, 
vključujoče, inovativne in varne družbe“. 
Prav tako bodo vsi ti izzivi vsebovali 
poudarek na spolu in enakosti spolov. 
Podpora bo usmerjena tudi v zagotavljanje 
konkretne podlage za oblikovanje politike 
na mednarodni, nacionalni in regionalni 
ravni ter ravni Unije. Glede na globalno 
naravo številnih izzivov je strateško 
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mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“.

sodelovanje s tretjimi državami sestavni 
del vsakega izziva. Poleg tega je razvoj teh 
področij podprt v okviru posebnega cilja 
„Na enakosti temelječe, vključujoče, 
inovativne in varne družbe“.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj „Vključujoče, inovativne in 
varne družbe“ obsega tudi dejavnost
„zmanjšanje razkoraka med raziskavami in 
inovacijami“ s posebnimi ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah Unije.

Posebni cilj „Na enakosti temelječe, 
vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
obsega tudi dejavnosti, katerih namen je 
spodbujanje uravnotežene zastopanosti 
obeh spolov na področju raziskav ter 
vključevanje razsežnosti spola v 
raziskovalne in inovacijske vsebine ter 
odprava razkoraka med raziskavami in 
inovacijami s posebnimi ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah Unije.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Drugi pomembni del izziva je ta, da javni 
sektor v številnih evropskih državah 
najboljšim raziskovalcem še vedno ne nudi 
dovolj privlačnih pogojev. Nadarjeni 
raziskovalci šele po več letih postanejo 
samostojni in neodvisni znanstveniki. 
Zaradi tega prihaja do precejšnjega tratenja 
raziskovalnega potenciala Evrope, saj se 
zavlačuje prihod raziskovalcev naslednje 
generacije, ki prinašajo nove zamisli in 
energijo, odlične raziskovalce, ki so na 
začetku poklicne poti, pa spodbuja, da 
napredovanje iščejo drugod.

Drugi pomembni del izziva je, da javni 
sektor v številnih evropskih državah 
najboljšim raziskovalcem še vedno ne nudi 
dovolj privlačnih pogojev. Nadarjeni 
raziskovalci šele po več letih postanejo 
samostojni in neodvisni znanstveniki. 
Zaradi tega prihaja do precejšnjega tratenja 
raziskovalnega potenciala Evrope, saj se 
zavlačuje prihod raziskovalcev naslednje 
generacije, ki prinašajo nove zamisli in 
energijo, odlične raziskovalce, ki so na 
začetku poklicne poti, pa spodbuja, da 
napredovanje iščejo drugod. Posebno 
pozornost je treba nameniti 
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znanstvenicam, saj je njihov delež med 
raziskovalci razreda A le 18 % v 
primerjavi s 27 % v ZDA, medtem ko je 
med diplomanti evropskih univerz kar 
60 % žensk. Pozorno je treba reševati tudi 
vprašanje spolnega razlikovanja pri 
zaposlovanju na delovna mesta 
znanstvenih delavcev in podpirati kariere 
znanstvenic.

Predlog spremembe 56

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski raziskovalni svet (ERC) je bil 
ustanovljen, da bi s financiranjem 
posameznih skupin na podlagi vseevropske 
konkurence najboljšim evropskim 
raziskovalcem, tako moškim kot ženskam, 
zagotovil sredstva, ki jih potrebujejo za 
večjo konkurenčnost na svetovni ravni. 
Deluje samostojno: neodvisni znanstveni 
svet, sestavljen iz najboljših in najbolj 
strokovno usposobljenih znanstvenikov, 
inženirjev in učenjakov, pripravi splošno 
znanstveno strategijo in ima popolno 

Evropski raziskovalni svet (ERC) je bil 
ustanovljen, da bi s financiranjem 
posameznih skupin na podlagi vseevropske 
konkurence najboljšim evropskim 
raziskovalcem, tako moškim kot ženskam, 
zagotovil sredstva, ki jih potrebujejo za 
večjo konkurenčnost na svetovni ravni. 
Deluje samostojno: neodvisni znanstveni 
svet, sestavljen iz najboljših in najbolj 
strokovno usposobljenih znanstvenikov, 
inženirjev in učenjakov, pripravi splošno 
znanstveno strategijo in ima popolno 
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odgovornost pri sprejemanju odločitev o 
vrsti raziskav, ki se bodo financirale. To so 
temeljne značilnosti Evropskega 
raziskovalnega sveta, ki zagotavljajo 
učinkovitost njegovega znanstvenega 
programa, kakovost njegovih dejavnosti in 
postopka za strokovno ocenjevanje ter 
njegovo verodostojnost v znanstveni 
skupnosti.

odgovornost pri sprejemanju odločitev o 
vrsti raziskav, ki se bodo financirale. To so 
temeljne značilnosti Evropskega 
raziskovalnega sveta, ki zagotavljajo 
učinkovitost njegovega znanstvenega 
programa, kakovost njegovih dejavnosti in 
postopka za strokovno ocenjevanje ter 
njegovo verodostojnost v znanstveni 
skupnosti. ERC bo zagotovil, da bo pri 
postopkih ocenjevanja primerno 
obravnavano spolno razlikovanje. 

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet Evropskega 
raziskovalnega sveta nenehno spremlja 
aktivnosti Evropskega raziskovalnega sveta 

Znanstveni svet Evropskega 
raziskovalnega sveta nenehno spremlja 
aktivnosti Evropskega raziskovalnega sveta 
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in preučuje, kako bi lahko najbolje dosegel 
svoje cilje s shemami za subvencije, ki 
poudarjajo jasnost, stabilnost in 
preprostost, tako za kandidate kot pri 
izvajanju in upravljanju subvencij ter se, po 
potrebi, odzval na nove potrebe. Prizadeva 
si, da ohrani in še izboljša sistem 
strokovnega ocenjevanja Evropskega 
raziskovalnega sveta, ki je na svetovni 
ravni, predloge pa obravnava na pregleden, 
pošten in nepristranski način, tako da lahko 
opredeli prelomno znanstveno odličnost in 
nadarjenost ne glede na spol, nacionalnost 
ali starost raziskovalca. Evropski 
raziskovalni svet še naprej izvaja lastne 
strateške raziskave, da se pripravi za svoje 
dejavnosti in jih podpre, ohranja tesne stike 
z znanstveno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi ter si prizadeva, 
da njegove dejavnosti dopolnjujejo 
raziskovalne pobude na drugih ravneh.

in preučuje, kako bi lahko najbolje dosegel
svoje cilje s shemami za subvencije, ki 
poudarjajo jasnost, stabilnost in 
preprostost, tako za kandidate kot pri 
izvajanju in upravljanju subvencij ter se, po 
potrebi, odzval na nove potrebe. Prizadeva 
si, da ohrani in še izboljša sistem 
strokovnega ocenjevanja Evropskega 
raziskovalnega sveta, ki je na svetovni 
ravni, predloge pa obravnava na pregleden, 
pošten in nepristranski način, tako da lahko 
opredeli prelomno znanstveno odličnost in 
nadarjenost ne glede na spol, nacionalnost 
ali starost raziskovalca. Evropski 
raziskovalni svet še naprej izvaja lastne 
strateške raziskave, da se pripravi za svoje 
dejavnosti in jih podpre, ohranja tesne stike 
z znanstveno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi ter si prizadeva, 
da njegove dejavnosti dopolnjujejo 
raziskovalne pobude na drugih ravneh.
Svet si pri svoji sestavi prizadeva za 
uravnoteženo zastopanost obeh spolov.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj bi Evropa dohitela svoje konkurente 
na področju raziskav in razvoja, mora 
privabiti več mladih žensk in moških, da 
bodo izbrali poklicno pot raziskovalca, in 
zagotoviti zelo privlačne priložnosti in 
okolje za raziskave in razvoj. Najbolj 
nadarjeni posamezniki iz Evrope in od 
drugod bi morali Evropo videti kot prostor, 
ki je za njihovo delo najpomembnejši. 
Enakost spolov, visoko kakovostni in 
zanesljivi pogoji zaposlovanja in delovni 
pogoji ter priznanje so ključni vidiki, ki jih 
je treba na dosleden način zagotoviti po 
vsej Evropi.

Če naj bi Evropa dohitela svoje konkurente 
na področju raziskav in razvoja, mora 
privabiti več mladih žensk in moških, da 
bodo izbrali poklicno pot raziskovalca, in 
zagotoviti zelo privlačne priložnosti in 
okolje za raziskave in razvoj. Najbolj 
nadarjeni posamezniki iz Evrope in od 
drugod bi morali Evropo videti kot prostor, 
ki je za njihovo delo najpomembnejši. 
Enakost spolov, visokokakovostni in 
zanesljivi pogoji zaposlovanja in delovni 
pogoji ter priznanje so ključni vidiki, ki jih 
je treba na dosleden način zagotoviti po 
vsej Evropi. Programi mobilnosti 
vključujejo posebne ukrepe, namenjene 
odpravi ovir za mobilnost žensk in 
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zagotavljanju resnično enakih možnosti 
za moške in ženske.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 
institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. To bo izboljšalo poklicne možnosti 
mladih podiplomskih raziskovalcev v 
javnem in zasebnem sektorju. Glede tega 
sodelovanja je treba posebno pozornost 
nameniti uravnoteženi zastopanosti obeh 
spolov.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je povečati številčni in strukturni 
učinek ukrepov Marie Curie s povečanjem 
dodatnih sredstev ter spodbujanje 
odličnosti usposabljanja, mobilnosti in 
razvoja poklicne poti raziskovalcev na 
nacionalni ravni.

Cilj je povečati številčni in strukturni 
učinek ukrepov Marie Curie s povečanjem 
dodatnih sredstev ter spodbujanje 
odličnosti usposabljanja, mobilnosti in 
razvoja poklicne poti raziskovalcev na 
nacionalni ravni. Posebno pozornost je 
treba nameniti enakosti med spoloma in 
strukturnim spremembam.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 2



AD\913256SL.doc 33/44 PE489.559v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
organizacij, da oblikujejo nove programe, 
obstoječe pa odprejo za mednarodno in 
medsektorsko usposabljanje, mobilnost in 
razvoj poklicne poti, in sicer s pomočjo 
mehanizma sofinanciranja. S tem se bo 
povečala kakovost usposabljanja 
raziskovalcev v Evropi na vseh stopnjah 
poklicne poti, tudi na ravni doktorata; 
spodbujalo se bo prosto kroženje 
raziskovalcev in znanosti v Evropi; zaradi 
odprtih postopkov zaposlovanja in 
privlačnih delovnih pogojev se bo povečala 
privlačnost poklicne poti raziskovalca; 
podprlo se bo sodelovanje univerz, 
raziskovalnih institucij in podjetij na 
področju raziskav in inovacij ter 
sodelovanje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami.

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
organizacij, da oblikujejo nove programe, 
obstoječe pa odprejo za mednarodno in 
medsektorsko usposabljanje, mobilnost in 
razvoj poklicne poti, in sicer s pomočjo 
mehanizma sofinanciranja. S tem se bo 
povečala kakovost usposabljanja 
raziskovalcev v Evropi na vseh stopnjah 
poklicne poti, tudi na ravni doktorata; 
spodbujalo se bo prosto kroženje 
raziskovalcev in znanosti v Evropi; zaradi 
odprtih postopkov zaposlovanja in 
privlačnih delovnih pogojev se bo povečala 
privlačnost poklicne poti raziskovalca; 
podprlo se bo sodelovanje univerz, 
raziskovalnih institucij in podjetij na 
področju raziskav in inovacij ter 
sodelovanje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami. Glede tega 
sodelovanja je treba posebno pozornost 
nameniti uravnoteženi zastopanosti obeh 
spolov.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji so spremljanje napredka, opredelitev 
vrzeli v ukrepih Marie Curie in povečanje 
njihovega učinka. S tem v zvezi bodo 
razviti kazalniki in analizirani podatki 
glede mobilnosti, spretnosti in znanj ter 
poklicnih poti raziskovalcev s 
prizadevanjem za sinergije in tesno 
sodelovanje s podpornimi ukrepi politike 
za raziskovalce, njihove delodajalce in 
financerje, ki se bodo izvajali v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Dejavnost bo nadalje 
namenjena osveščanju o pomenu in 

Cilji so spremljanje napredka, opredelitev 
vrzeli v ukrepih Marie Curie in povečanje 
njihovega učinka. S tem v zvezi bodo 
razviti po spolu ločeni kazalniki in 
analizirani podatki glede mobilnosti, 
spretnosti in znanj ter poklicnih poti 
raziskovalcev ter glede enakosti med 
spoloma s prizadevanjem za sinergije in 
tesno sodelovanje s podpornimi ukrepi 
politike za raziskovalce, njihove 
delodajalce in financerje, ki se bodo 
izvajali v okviru posebnega cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“. 
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privlačnosti poklicne poti raziskovalca in 
razširjanju rezultatov s področja raziskav in 
inovacij, ki so bili ustvarjeni s pomočjo 
dela, ki ga podpirajo ukrepi Marie Curie.

Dejavnost bo nadalje namenjena 
osveščanju o pomenu in privlačnosti 
poklicne poti raziskovalca in razširjanju 
rezultatov s področja raziskav in inovacij, 
ki so bili ustvarjeni s pomočjo dela, ki ga 
podpirajo ukrepi Marie Curie.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta pristop vključuje že načrtovane 
dejavnosti kot tudi bolj odprta področja za 
spodbujanje inovativnih projektov in 
naprednih rešitev. Poudarek je na 
raziskavah in razvoju, pilotnih projektih 
velikih razsežnosti, preskusnih napravah 
in živih laboratorijih, prototipih in 
potrjevanju proizvodov na pilotskih 
linijah. Dejavnosti so oblikovane tako, da 
povečujejo industrijsko konkurenčnost s 
spodbujanjem industrije in zlasti MSP k 
večjim naložbam v raziskave in inovacije.

Ta pristop poveže razvijanje inovacij z 
analizo biološkega in družbenega spola. 
Ustrezno upoštevanje te analize lahko 
privede do novih proizvodov, procesov, 
infrastruktur ali storitev. Vodi do 
načrtovanja, ki spodbuja človekovo 
blaginjo, vključno z enakostjo med 
spoloma, in do iskanja novih trgov in 
poslovnih priložnosti z razvojem 
tehnologij, ki izpolnjujejo potrebe 
kompleksnih in raznolikih skupin 
uporabnikov. Zatiskanje oči pred 
potencialnimi razlikami med biološkim in 
družbenim spolom lahko povzroči 
izgubljanje poslovnih priložnosti, saj so 
nekatere skupine ljudi izključene ali je 
zanje slabo poskrbljeno; če ženske in 
moške obravnavamo kot homogeno 
skupino, zanemarimo razlike, ki obstajajo 
med njimi; če pa razlike med ženskami in 
moškimi preveč poudarjamo, načrtovalci 
lahko spregledajo pomembne skupne 
lastnosti žensk in moških; oblikovanje 
stereotipov ima lahko za posledico 
neuspešne proizvode.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov, javno upravljanje
in enakost med spoloma, na primer s 
pomočjo družbenih medijev.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 2 – točka 3 – točka 3.3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Na znanstvenem področju bi 
potrebovali več žensk, če pa se raziskave 
izvajajo v ustanovah (npr. na univerzah), 
morajo biti prej kot za neposredno 
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napredovanje znanja odprte za njegovo 
komercializacijo. Z drugimi besedami gre 
za tržne priložnost in usmerjene projekte, 
ki so sposobni preživetja v tržnih 
razmerah. To je treba kolikor in kadar je 
le mogoče dejavno spodbujati, saj bomo s 
tem spodbudili evropsko gospodarsko 
konkurenčnost.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Pri zdravju in blaginji obstajajo 
pomembne razlike glede na biološki in 
družbeni spol, ki jih je treba ustrezno 
obravnavati. Demografski procesi imajo 
pomembne razsežnosti spola, zlasti 
staranje, saj so ženske med starejšo 
populacijo, pa tudi med negovalci in 
oskrbovalci najbolj zastopane. Tudi pri 
drugih pomembnih vidikih demografskih 
sprememb, kot so spremenjeni življenjski 
slogi, nove družinske strukture in nižje 
število rojstev, je treba ustrezno upoštevati 
analizo spolov.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.
Posebno pozornost je treba nameniti 
širokemu sodelovanju med javnimi 
organi, raziskavami, civilno družbo in 
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gospodarstvom.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat; 
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat; 
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.
Pri raziskavah je treba upoštevati 
socialno-ekonomske razlike in razlike 
med spoloma v prometnih vzorcih. 
Navedene dejavnosti je treba povezati z 
razsežnostjo spola, zato je treba najprej 
izvesti analizo spola.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Podnebne spremembe in njihove 
posledice nikakor niso nevtralne glede na 
spol. Zaradi spolno zaznamovanih vlog 
vpliv žensk na okolje ni enak kot vpliv 
moških, na dostop žensk do virov in 
načinov spopadanja s spremembami in 
prilagajanja nanje pa vpliva 
diskriminacija pri dohodku, dostopu do 
virov, politični moči, izobrazbi in 
gospodinjskih obveznostih. Življenjski 
slogi, vedenje in poraba žensk in moških 
so pogosto različni in puščajo različen 
okoljski odtis. Podnebne spremembe 
prizadevajo ženske in moške po vsem 
svetu. V Medvladnem odboru za podnebne 
spremembe so ugotovili, da bodo posledice 
podnebnih sprememb različno 
porazdeljene med različne regije, 
generacije, starostne in dohodkovne 
razrede, poklice in spola.
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Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
povezovanje potrebnih sposobnosti. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za prilagajanje in preprečevanje 
tveganja; podpiranje politik za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb.

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
povezovanje potrebnih sposobnosti. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za prilagajanje in preprečevanje 
tveganja; podpiranje politik za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb. Pri 
raziskavah o politikah prilagajanja se 
upoštevajo vprašanja spola in enakosti 
med spoloma.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
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povezovanje potrebnih sposobnosti. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za prilagajanje in preprečevanje 
tveganja; podpiranje politik za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb.

povezovanje potrebnih sposobnosti. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za prilagajanje in preprečevanje 
tveganja; podpiranje politik za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb. Navedene 
dejavnosti je treba povezati z razsežnostjo 
spola, zato je treba najprej izvesti analizo 
spola.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. VKLJUČUJOČE, INOVATIVNE IN 
VARNE DRUŽBE

6. NA ENAKOSTI TEMELJEČE,
VKLJUČUJOČE, INOVATIVNE IN 
VARNE DRUŽBE

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujanje enakosti med spoloma 
po vsej Evropi.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

spodbujanje usklajenih politik na področju 
raziskav in inovacij v okviru globalizacije. 
Posebna podpora bo namenjena razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora in 
razvoju okvirnih razmer za inovacije.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja in udeležbe
družbe v raziskavah in inovacijah,

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujanje enakosti med spoloma 
po vsej Evropi in v vseh dejavnosti 
raziskav in inovacij, ki so financirane v 
okviru programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 5 – točka 3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 
raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe, upoštevaje 
razsežnost spola, ali trajnostna energija. Z 
obravnavanjem ključnih družbenih izzivov 
na celosten način bo EIT spodbujal inter-
in multidisciplinarne pristope ter pomagal 
pri osredotočanju raziskovalnih 
prizadevanj partnerjev, ki sodelujejo v 
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sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij. skupnostih znanj in inovacij.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 5 – točka 3 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Razvoj nadarjenih, kvalificiranih in 
podjetniških ljudi s pomočjo dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja

(c) Razvoj nadarjenih, kvalificiranih in 
podjetniških žensk in moških s pomočjo 
dejavnosti izobraževanja in usposabljanja

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki so jo sprožili 
zahtevni družbeni in gospodarski izzivi. S 
tem bo imel EIT ključno vlogo pri 
spodbujanju k priznavanju novih stopenj in 
diplom v državah članicah.

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki so jo sprožili 
zahtevni družbeni in gospodarski izzivi. V 
analizo potreb po novih profilih se vključi 
razsežnost spola. Zato ima EIT bolj kot vsi 
drugi instrumenti v okviru programa 
Obzorje 2020 veliko odgovornost glede 
sistematičnega ciljnega usmerjanja na 
mlade talentirane ženske, da bi v 
evropskem raziskovalnem prostoru 
zaustavili izgubljanje teh talentov. Na 
podoben način EIT pri načrtovanju 
izobraževanja in usposabljanja upošteva 
razsežnost spola, saj se bo v prihodnosti 
prenovitev na znanstvenem in 
podjetniškem področju začela na ravni 
izobraževanja in z usposabljanjem. 
Razsežnost spola vključi tudi v nove 
izobraževalne programe, s čimer zagotovi 
učinkovitost in kakovost usposabljanja in 
izobraževanja ter njuno inovativno 
razsežnost. S tem bo imel EIT ključno 
vlogo pri spodbujanju k priznavanju novih 
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stopenj in diplom v državah članicah.
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