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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 raziskovalci in raziskovalke, 
znanost in tehnologija prosto krožijo, ter
spodbujati Unijo, da postane bolj 
konkurenčna, tudi na področju industrije. 
Da bi te cilje uresničila, bi morala Unija 
vzpostaviti dejavnosti za izvajanje 
raziskav, tehnološkega razvoja in 
predstavitev, spodbujati mednarodno 
sodelovanje, razširjati in optimizirati 
rezultate ter spodbujati usposabljanje in 
mobilnost.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
in gospodarske blaginje ter okoljske 

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
in gospodarske blaginje ter okoljske 
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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.

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 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.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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, saj združuje 
celoten razpon podpore za raziskave in 
inovacije v enem skupnem strateškem 
okviru, vključno z racionaliziranim nizom 
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Preprostejša pravila financiranja bi morala 
zmanjšati upravne stroške udeležbe in 
prispevati k zmanjšanju števila finančnih 
napak.

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.

Or. en

Predlog spremembe 4

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;

Or. en

Predlog spremembe 5

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, 

(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, 
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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.

izkoristile celoten potencial raziskovalk in 
raziskovalcev ter vključile razsežnost spola 
v vsebino projektov, zaposlovanje in 
sestavo raziskovalnih skupin ter 
financiranje, 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.

Or. en

Predlog spremembe 6

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;

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
udeležbo žensk v vseh evropskih 
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 
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tehnologijo (EIT), Evropskem 
raziskovalnem svetu (ERC), Skupnem 
raziskovalnem središču (JRC), 
usmerjevalnih skupinah, skupinah na 
visoki ravni, strokovnih skupinah itd.), na 
univerzah in v raziskovalnih ustanovah.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V Obzorju 2020 je poudarjen pomen 
spodbujanja raziskovalnih področij, kjer 
ni ločevanja po spolu. Njegov namen 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.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1a (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 
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usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja.

Or. en


