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Predlog spremembe 5
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, ki ga 
je vzpostavila Uredba (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
20135 (v nadaljevanju: okvirni program 
Obzorje 2020), je večji učinek na raziskave 
in inovacije s krepitvijo javno-javnih 
partnerstev, vključno z udeležbo Unije na 
podlagi člena 185 Pogodbe v programih, ki 
jih izvaja več držav članic.

(2) Cilj okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
20135 (v nadaljevanju: okvirni program 
Obzorje 2020), je večji učinek na raziskave 
in inovacije prek razvijanja tesnejše
sinergije, večjega usklajevanja in 
izogibanja nepotrebnemu podvajanju 
glede na mednarodne, nacionalne in 
regionalne programe raziskav. Javno-
javna partnerstva, vključno z udeležbo 
Unije na podlagi člena 185 Pogodbe v 
programih, ki jih izvaja več držav članic, bi 
morala dosegati te cilje, izpolnjevati 
pogoje iz te uredbe, zlasti iz člena 20, in v 
celoti upoštevati splošna načela, ki se 
uporabljajo za program Obzorje 2020.

__________________ __________________
5 UL … [okvirni program Obzorje 2020]. 5 UL … [okvirni program Obzorje 2020].

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu 
Obzorje 2020 glede javno-javnih partnerstev in njihovega zaželenega doprinosa.

Predlog spremembe 6
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s Sklepom Sveta ... /2013/EU (5) V skladu z Uredbo (EU) št. .../2013 
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z dne ... 2013 o uvedbi posebnega 
programa za izvajanje okvirnega programa 
za raziskave in inovacije (2014–2020)
Obzorje 20209, bi programu EMRP lahko 
bila dodeljena dodatna pomoč.

Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
2013 o uvedbi programa Obzorje 20208a

in s Sklepom Sveta …/2013/EU z dne ... 
2013 o uvedbi posebnega programa za 
izvajanje okvirnega programa za raziskave 
in inovacije (2014–2020) Obzorje 20209, bi 
programu EMRP lahko bila dodeljena 
dodatna pomoč.

__________________ __________________
8a UL … [Obzorje 2020]

9 UL … [posebni program Obzorje 2020]. 9 UL … [posebni program Obzorje 2020].

Or. en

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba ne samo posebni program, ampak tudi okvirni program, ki je pomemben 
za prikaz skladnosti s členom 20 okvirnega programa in načeli v njem.

Predlog spremembe 7
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Evropski meroslovni program za 
inovacije in raziskave (v nadaljevanju: 
program EMPIR), usklajen s strategijo 
Evropa 2020 in povezanimi vodilnimi 
pobudami, zlasti pobudami „Unija 
inovacij“10, „Evropska digitalna agenda“11,
„Evropa, gospodarna z viri“12 in
„Industrijska politika za dobo 
globalizacije“13, bo bolj ambiciozen in 
vključujoč program, ki ga bo za obdobje
desetih let (2014–2024) izvajalo [28] držav 
članic. Kot del izboljšav predhodnega 
programa bo program EMPIR vključeval 
dejavnosti v zvezi z inovacijami in uporabo 
v industriji, raziskavami za normative in 
standarde ter krepitvijo zmogljivosti.

(6) Evropski meroslovni program za 
inovacije in raziskave (v nadaljevanju: 
program EMPIR), usklajen s strategijo 
Evropa 2020 in povezanimi vodilnimi 
pobudami, zlasti pobudami „Unija 
inovacij“10, „Evropska digitalna agenda“11,
„Evropa, gospodarna z viri“12 in
„Industrijska politika za dobo 
globalizacije“13, bo bolj ambiciozen in 
vključujoč program, ki ga bo za obdobje
sedmih let (2014–2020) izvajalo [28] držav 
članic. Kot del izboljšav predhodnega 
programa bo program EMPIR vključeval 
dejavnosti v zvezi z inovacijami in uporabo 
v industriji, raziskavami za normative in 
standarde ter krepitvijo zmogljivosti.

__________________ __________________
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10 COM(2010) 546 final z dne 6. oktobra 
2010.

10 COM(2010)0546 z dne 6. oktobra 2010.

11 COM(2010) 245 final/2 z dne
26. avgusta 2010.

11 COM(2010) 245 final/2 z dne
26. avgusta 2010.

12 COM(2011) 21 z dne 26. januarja 2011. 12 COM(2011) 21 z dne 26. januarja 2011.
13 COM(2012) 582 final z dne 10. oktobra 
2012.

13 COM(2012) 582 final z dne 10. oktobra 
2012.

Or. en

Obrazložitev

Vzporedni obstoj dveh generacij javno-javnih partnerstev, ki razpisujeta razpise, od leta 2020 
naprej bi povzročil upravne stroške, povečal zapletenost financiranja raziskav v EU in prikril 
dejanske zneske, ki se letno porabijo za financiranje. Trajanje javno-javnih partnerstev bi bilo 
torej treba uskladiti s trajanjem programa Obzorje 2020 in prihodnjih okvirnih programov.

Predlog spremembe 8
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za uresničitev splošnega cilja 
programa Obzorje 2020, ki je poenostaviti 
in harmonizirati financiranje raziskav in 
inovacij na evropski ravni, bi bilo treba 
trajanje vseh javno-javnih partnerstev, ki 
se financirajo v okviru programa Obzorje 
2020, uskladiti s trajanjem okvirnega 
programa, da bi v prihodnje preprečili
vzporedno uporabo dveh različnih sklopov 
pravil in s tem povezano dodatno upravno 
breme za udeležence.

Or. en

Predlog spremembe 9
Christian Ehler
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sodelujoče države nameravajo 
prispevati k izvajanju programa EMPIR v 
obdobju, ki ga ta program zajema (2014–
2024).

(7) Sodelujoče države nameravajo 
prispevati k izvajanju programa EMPIR v 
obdobju, ki ga ta program zajema (2014–
2020).

Or. en

Obrazložitev

Vzporedni obstoj dveh generacij javno-javnih partnerstev, ki razpisujeta razpise, od leta 2020 
naprej bi povzročil upravne stroške, povečal zapletenost financiranja raziskav v EU in prikril 
dejanske zneske, ki se letno porabijo za financiranje. Trajanje javno-javnih partnerstev bi bilo 
torej treba uskladiti s trajanjem programa Obzorje 2020 in prihodnjih okvirnih programov.

Predlog spremembe 10
Norbert Glante

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Skupno izvajanje programa EMPIR 
zahteva izvedbeno strukturo. Sodelujoče 
države so se sporazumele o izvedbeni 
strukturi za program EMRP in v letu 2007 
vzpostavile EURAMET e.V. (v 
nadaljevanju: organizacija EURAMET), 
evropsko regionalno organizacijo za 
meroslovje in neprofitno združenje na 
podlagi nemške zakonodaje. Organizacija 
EURAMET ima tudi naloge in obveznosti, 
ki se nanašajo na širšo evropsko in 
svetovno harmonizacijo meroslovja.
Članstvo v organizaciji EURAMET je 
omogočeno vsem evropskim nacionalnim 
meroslovnim inštitutom (NMI), ki so lahko 
člani, in imenovanim inštitutom (DI), ki so 
lahko pridruženi člani. Članstvo v 
organizaciji EURAMET ni pogojeno z 
obstojem nacionalnih meroslovnih 

(11) Skupno izvajanje programa EMPIR 
zahteva izvedbeno strukturo. Sodelujoče 
države so se sporazumele o izvedbeni 
strukturi za program EMRP in v letu 2007 
vzpostavile EURAMET e.V. (v 
nadaljevanju: organizacija EURAMET), 
evropsko regionalno organizacijo za 
meroslovje in neprofitno združenje na 
podlagi nemške zakonodaje. Organizacija 
EURAMET ima tudi naloge in obveznosti, 
ki se nanašajo na širšo evropsko in 
svetovno harmonizacijo meroslovja.
Članstvo v organizaciji EURAMET je 
omogočeno vsem evropskim nacionalnim 
meroslovnim inštitutom (NMI), ki so lahko 
člani, in imenovanim inštitutom (DI), ki so 
lahko pridruženi člani. Članstvo v 
organizaciji EURAMET ni pogojeno z 
obstojem nacionalnih meroslovnih 
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raziskovalnih programov. Glede na to, da 
se je v skladu z vmesno oceno programa 
EMRP upravljavska struktura organizacije 
EURAMET za izvajanje programa EMRP 
izkazala za učinkovito in zelo kakovostno, 
bi bilo treba organizacijo EURAMET 
uporabiti tudi za izvajanje programa 
EMPIR. Organizacija EURAMET bi 
morala biti prejemnica finančnega 
prispevka Unije.

raziskovalnih programov. Glede na to, da 
se je v skladu z vmesno oceno programa 
EMRP upravljavska struktura organizacije 
EURAMET za izvajanje programa EMRP 
izkazala za učinkovito in zelo kakovostno, 
bi bilo treba organizacijo EURAMET 
uporabiti tudi za izvajanje programa 
EMPIR. Organizacija EURAMET bi 
morala biti prejemnica finančnega 
prispevka Unije. Pri izbiri osebja za 
organizacijo EURAMET je treba v skladu 
s členom 15 okvirnega programa Obzorje 
2020 pozornost nameniti enakosti spolov.

Or. de

Predlog spremembe 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Maksimalni finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, za program 
EMPIR je 300 milijonov EUR. Prispevek 
se plača s sredstvi iz odobritev iz splošnega 
proračuna Unije, ki so dodeljena zadevnim 
delom posebnega programa za izvajanje 
okvirnega programa Obzorje 2020, 
ustanovljenega s Sklepom … /2013/EU, v 
skladu s členom 58(1)(c)(vi) in členom 60 
ter členom 61 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012.

1. Maksimalni finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, za program 
EMPIR je 262,5 milijona EUR. Prispevek 
se plača s sredstvi iz odobritev iz splošnega 
proračuna Unije, ki so dodeljena zadevnim 
delom posebnega programa za izvajanje 
okvirnega programa Obzorje 2020, 
ustanovljenega s Sklepom … /2013/EU, v 
skladu s členom 58(1)(c)(vi) in členom 60 
ter členom 61 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012.

Or. en

Obrazložitev

Proračun za javno-javna partnerstva in javno-zasebna partnerstva bi bilo treba zmanjšati za 
12,5 % zaradi splošnega zmanjšanja sredstev za program Obzorje 2020 v okviru večletnega 
finančnega okvira, da ne bi ogrozili občutljivega ravnovesja financiranja za skupne raziskave 
na eni strani in za partnerstva na drugi strani.
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Predlog spremembe 12
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) dokazila sodelujočih držav, da je 
program EMPIR vzpostavljen v skladu s 
cilji in raziskovalnimi prednostnimi 
nalogami, določenimi v okvirnem 
programu Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja, da bi morala obstajati trdna povezava med dejavnostmi javno-javnih 
partnerstev in raziskovalnimi prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v okvirnem programu 
Obzorje 2020.

Predlog spremembe 13
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) dokazila sodelujočih držav, da je 
program EMPIR vzpostavljen v skladu s 
splošnimi načeli, ki urejajo okvirni 
program Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja,da morajo javno-javna partnerstva spoštovati splošna načela, ki se 
uporabljajo za okvirni program Obzorje 2020, kot so odprt dostop, enakost spolov in 
nediskriminacija, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu Obzorje 2020.

Predlog spremembe 14
Christian Ehler
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Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) dokazila sodelujočih držav, da je 
program EMPIR vzpostavljen v skladu s 
pogoji iz člena 20 Uredbe (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
...2013 o uvedbi programa Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu 
Obzorje 2020 glede javno-javnih partnerstev in njihovega zaželenega doprinosa.

Predlog spremembe 15
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od člena 24(1) Uredbe 
(EU) št. ... [pravila za sodelovanje v 
Obzorju 2020 in razširjanje njegovih 
rezultatov] se posredni upravičeni stroški 
NMI in DI, ki sodelujejo v projektih, 
financiranih s programom EMPIR, 
določijo z uporabo pavšala v višini 5 % 
skupnih neposrednih upravičenih 
stroškov, pri čemer se ne upoštevajo 
neposredni upravičeni stroški za 
podizvajalce in stroški virov, ki jih na 
razpolago dajo tretje strani in ki se ne 
uporabljajo v prostorih upravičencev, ter 
finančna podpora tretjim stranem.

črtano

Or. ro
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Predlog spremembe 16
Christian Ehler

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V skladu z načeloma preglednosti in 
nediskriminacije, kot sta opredeljeni v 
členu 35 ter členih 60(1) in 128(1) Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012, so razpisi za 
zbiranje predlogov, ki se organizirajo v 
okviru programa EMPIR, objavljeni na 
spletnem portalu za udeležence programa 
Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

Med tristranskimi pogajanji o programu Obzorje 2020 so se institucije dogovorile, da bodo 
spodbujale večjo usklajenost vseh razpisnih možnosti, ki se financirajo iz programa 
Obzorje 2020. Komisija je obljubila, da bo v ta namen spodbujala objavo razpisov za zbiranje 
predlogov, ki jih organizirajo javno-zasebna in javno-javna partnerstva, na portalu za 
udeležence programa Obzorje 2020. Namen predloga spremembe je spremeniti to 
prostovoljno zavezo v pravno zahtevo, da se prosilcem zagotovijo preproste in dostopne 
informacije.

Predlog spremembe 17
Christian Ehler

Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2017 Komisija izdela 
vmesno oceno programa EMPIR. Komisija 
pripravi poročilo o navedeni oceni, ki 
vključuje sklepe ocene in ugotovitve 
Komisije. Komisija navedeno poročilo do 
30. junija 2018 pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

1. Do 31. decembra 2017 Komisija izdela 
vmesno oceno programa EMPIR. Komisija 
pripravi poročilo o navedeni oceni, ki 
vključuje sklepe ocene in ugotovitve 
Komisije. Komisija navedeno poročilo do 
30. junija 2018 pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Vmesna ocena 
programa EMPIR je del vmesne ocene 
programa Obzorje 2020 in se pripravi 
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skupaj z njo.

Or. en

Predlog spremembe 18
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2017 Komisija izdela 
vmesno oceno programa EMPIR. Komisija 
pripravi poročilo o navedeni oceni, ki 
vključuje sklepe ocene in ugotovitve 
Komisije. Komisija navedeno poročilo do
30. junija 2018 pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

1. Do 30. junija 2017 Komisija izdela 
vmesno oceno programa EMPIR. Komisija 
pripravi poročilo o navedeni oceni, ki 
vključuje sklepe ocene in ugotovitve 
Komisije. Komisija navedeno poročilo do
31. decembra 2017 pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. ro


