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Predlog spremembe 222
Jean-Pierre Audy

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov, ki jo je 
Evropska unija ratificirala 23. decembra 
2010

Or. en

Predlog spremembe 223
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
katerem raziskovalci, znanost in 
tehnologija prosto krožijo, in spodbujati 
Unijo, da postane vodilno svetovno 
konkurenčno, na znanju temelječe 
gospodarstvo, tudi na področju industrije. 
Zlasti centri odličnosti in pionirske 
raziskave so ključnega pomena za 
privabljanje nadaljnjih zasebnih naložb v 
raziskave in spodbujanje gospodarske 
rasti, kar povečuje konkurenčnost Unije 
in pospešuje njeno preobrazbo v družbo, 
ki temelji na znanju. 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.
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Predlog spremembe 224
Patrizia Toia

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 (v 
skladu z načelom enakosti spolov v 
pravnem in poklicnem smislu) ter znanost 
in tehnologija prosto krožijo, in 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, 
glede na to, da je treba ustvariti profil 
evropskega raziskovalca.

Or. it

Predlog spremembe 225
Adam Gierek

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 

(1) Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
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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.

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. Cilj 
Unije je čim bolje izkoristiti intelektualni 
potencial držav članic z zagotavljanjem, 
da bodo finančni viri ustrezno 
porazdeljeni.

Or. pl

Obrazložitev

Intelektualni potencial je enakomerno razporejen po EU, raziskovalni potencial pa ne.

Predlog spremembe 226
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 227
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 228
Adam Gierek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj Unije je tudi zagotavljanje pogojev, 
potrebnih za konkurenčnost industrije 
Unije. Zato morajo biti ukrepi namenjeni 
podpiranju boljšega izkoriščanja 
industrijskega potenciala politik inovacij, 
raziskav in tehnološkega razvoja.

(2) Cilj Unije je tudi zagotavljanje pogojev, 
potrebnih za konkurenčnost industrije 
Unije. Zato morajo biti ukrepi namenjeni 
podpiranju boljšega izkoriščanja 
obstoječega industrijskega potenciala in 
podpori politike za spodbujanje inovacij, 
raziskav in tehnološkega razvoja, da se 
omogoči ponovna industrializacija Unije 
in „tretja industrijska revolucija“.

Or. pl
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Obrazložitev

Po obdobju, ko se je proizvodnja preselila iz Evrope na – v večini primerov – Daljni vzhod, se 
Uniji obeta nova industrijska revolucija.

Predlog spremembe 229
Christian Ehler

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 
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.

(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
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. Proračun Unije bi moral 
odražati ta visoko zastavljeni cilj z 
odločnim premikom k financiranju v 
prihodnost usmerjenih naložb, kot so 
raziskave in razvoj in inovacije, to pa bi 
moralo biti jasno razvidno iz bistvenega 
povečanja financiranja raziskav, razvoja 
in inovacij v Uniji v primerjavi z ravnijo 
za leto 2013. 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 
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priložnosti za odličnost.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izpolnili naše visoko zastavljene cilje EU 2020, rešili največje izzive in našli pot iz 
sedanje gospodarske krize, predlagana proračunska sredstva za Obzorje 2020 v višini 80 
milijard EUR ne zadostujejo in so nižja od zneska 100 milijard EUR, ki ga je za program 
predlagal Evropski parlament. Predlagani proračun pomeni le skromno povišanje (približno 
6 %) v primerjavi z ravnijo financiranja sedmega okvirnega programa za leto 2013.

Predlog spremembe 230
Christian Ehler

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 
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.

(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 
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 ter spodbujanjem 
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poslovnih raziskav in naložb v inovacije 
ter podpiranjem tehnoloških in 
aplikativnih raziskav, pilotnih proizvodnih 
linij, ukrepov za zgodnje validiranje 
izdelkov in začetne proizvodnje na 
področju ključnih spodbujevalnih 
tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 231
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 20204, 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 
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.

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 20204, 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 
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 in raziskovalce kot za 
znanstvenice in raziskovalke, da bodo 
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izvajali napredne raziskave ter 
zagotavljali najkakovostnejše in vrhunske 
inovacije.

Or. it

Predlog spremembe 232
Gaston Franco

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 
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.

(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 
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. Boljšo povezanost 
med inovacijsko in kohezijsko politiko je 
treba zagotoviti z uporabo "podpore za 
industrijsko konkurenčnost" pri pametni 
specializaciji in s spremljanjem potreb za 
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odhodke kapitalskih naložb. To bi 
omogočilo uravnoteženje pobud v 
nekaterih regijah sveta, ki so postale bolj 
privlačne za industrijske naložbe kot 
Evropa.

Or. fr

Predlog spremembe 233
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 20204, 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 
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.

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 20204, 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 
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. Zaželeno bi bilo, da ta 
regulativni okvir služi tudi kot spodbuda 
za države članice, da bodo postopoma 
povečevale proračun za razvoj, raziskave
in inovacije ter tako opredelile minimalni 
delež svojega BDP kot merilo. To 
povečanje bi lahko med drugim spodbudili 
tako, da bi minimalne pogoje za udeležbo 
v delovnih programih in načrtih 
Obzorje 2020 povezali s spoštovanjem tega 
merila v državah članicah, kjer imajo 
sedež pravne osebe, ki prosijo za udeležbo, 
kar bi prispevalo k odličnosti in 
navsezadnje tudi enakosti med državami.
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 
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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.

Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je opredeliti srednjeročni cilj, da se naložbe držav članic v 
razvoj, raziskave in inovacije vključijo kot minimalni pogoj za udeležbo v ukrepih Obzorje 
2020, s čimer naj bi dosegli uravnotežene ravni odličnosti po državah članicah.

Predlog spremembe 234
Gunnar Hökmark

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 
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 

(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 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo javnih sredstev za raziskave 
in razvoj, da bi privabila zasebne naložbe 
in tako dosegla kumulativni skupni znesek 
v višini 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 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 235
Ioan Enciu

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 
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 

(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 
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, ki prispevajo k 
rasti in konvergenci evropskih regij, in 
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priložnosti za odličnost. zagotavljanjem priložnosti za odličnost.

Or. en

Predlog spremembe 236
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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 
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.

(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 
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 in politične cilje strategije Evropa 
2020, zlasti za Evropo, gospodarno z viri, 
industrijsko politiko za dobo globalizacije, 
cilje, povezane s podnebno in energetsko 
politiko ter 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.

Or. en



AM\906699SL.doc 15/174 PE492.656v01-00

SL

Predlog spremembe 237
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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 
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.

(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 
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 infrastrukture
ter zagotavljanjem priložnosti za odličnost.

Or. en

Predlog spremembe 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski parlament je v svoji resoluciji (5) Evropski parlament je v svoji resoluciji 
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z dne 11. novembra 2010 pozval k večji 
poenostavitvi financiranja raziskav in 
inovacij v Uniji, v svoji resoluciji z dne 
12. maja 2011 je poudaril pomen Unije 
inovacij pri preoblikovanju Evrope za 
obdobje po krizi, v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 je po vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa opozoril na 
pomembna spoznanja, ki jih je treba 
upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij.

z dne 11. novembra 2010 pozval k večji 
poenostavitvi financiranja raziskav in 
inovacij v Uniji, v svoji resoluciji z dne 
12. maja 2011 je poudaril pomen Unije 
inovacij pri preoblikovanju Evrope za 
obdobje po krizi, v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 je po vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa opozoril na 
pomembna spoznanja, ki jih je treba 
upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij. Za program Obzorje 
2020 bi bilo zato treba zagotoviti 
precejšnje povečanje proračuna v 
primerjavi s sedmim okvirnim 
programom, vključno s prenosom vsaj 5 
% proračuna skupne kmetijske politike za 
obdobje 2014–2020.

Or. en

Predlog spremembe 239
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski parlament je v svoji resoluciji 
z dne 11. novembra 2010 pozval k večji 
poenostavitvi financiranja raziskav in 
inovacij v Uniji, v svoji resoluciji z dne 
12. maja 2011 je poudaril pomen Unije 
inovacij pri preoblikovanju Evrope za 
obdobje po krizi, v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 je po vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa opozoril na 
pomembna spoznanja, ki jih je treba 
upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij.

(5) (5) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 11. novembra 2010 pozval 
k večji poenostavitvi financiranja raziskav 
in inovacij v Uniji, v svoji resoluciji z dne 
12. maja 2011 je poudaril pomen Unije 
inovacij pri preoblikovanju Evrope za 
obdobje po krizi, v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 je po vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa opozoril na 
pomembna spoznanja, ki jih je treba 
upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij ter pozval k podvojitvi 
proračuna v primerjavi s sedmim 
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okvirnim programom.

Or. en

Predlog spremembe 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 11. novembra 2010 izrazil 
tudi zadržke glede odprave pravne 
zahteve, v skladu s katero morajo odbori 
predstavnikov držav članic predložiti 
mnenje o izboru projektov, ki vplivajo na 
etiko, varnost in obrambo.

Or. en

Obrazložitev

Ta pravna zahteva, ki velja za sedmi okvirni program, in jo je Evropski parlament podprl v 
resoluciji z dne 11. novembra 2010, je povezana tudi z načelom EU spoštovanja kulturne 
raznolikosti držav članic in etičnih možnosti, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi finančnih 
sredstev ter omogoča najboljši način pretoka informacij do Evropskega parlamenta in 
splošne javnosti in tako zagotavlja preglednost.

Predlog spremembe 241
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 12. maja 2011 o inovativni Uniji 
poudarja, da je pomembno pospešiti 
inovacije, da bi našli rešitve za skupne 
velike družbene izzive, s katerimi se 
spopada evropska družba, na primer:
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– sedanje demografske spremembe: 
starajoča se družba, naraščanje 
svetovnega prebivalstva (prehrana, 
zdravje, preprečevanje bolezni), 
urbanizacija, socialna kohezija in 
migracije;
– prehod k trajnostnemu upravljanju 
(bioloških in nebioloških) virov: podnebne 
spremembe, obnovljivi viri energije, 
energetska učinkovitost, učinkovita raba 
virov, pomanjkanje vode, poplave, 
prizadevanja za zagotavljanje in 
nadomeščanje najpomembnejših surovin;
– močni, stabilni, pravični in konkurenčni 
gospodarski temelji: oživitev 
gospodarstva, izkoriščanje prednosti na 
znanju temelječe družbe in krepitev 
konkurenčnosti EU in zaposlovanja.
Ti trije družbeni izzivi so medsebojno 
povezani in zajemajo vse izzive, ki jih 
omenja drugi steber Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 242
Adam Gierek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Eden od največjih izzivov, ki naj bi se 
jih lotili z določbami programa 
Obzorje 2020, so podnebne spremembe, 
zato bi morale klimatološke znanstvene 
raziskave razlogov za podnebne 
spremembe, pa tudi preprečevanje 
njihovih posledic z iskanjem možnosti za 
optimalno prilagoditev pri tem odigrati 
osrednjo vlogo. 

Or. pl



AM\906699SL.doc 19/174 PE492.656v01-00

SL

Obrazložitev

Cilj je boljše razumevanje podnebnih sprememb, da se omili njihove posledice, in pa tudi 
drage, vendar nujne naložbe v prilagajanje.

Predlog spremembe 243
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V Sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ je Komisija predlagala, da se 
področja, ki so bila v obdobju 2007–2013 
obravnavana v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, inovacijskega dela 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT) obravnava z 
enotnim skupnim strateškim okvirom za 
raziskave in inovacije, kar bi pripomoglo k 
uresničevanju cilja strategije Evropa 2020 
glede povečanja porabe sredstev za 
raziskave in razvoj na 3 % BDP do 
leta 2020. V Sporočilu se je Komisija 
zavezala tudi, da bo v programe porabe 
Unije vključila podnebne spremembe in 
vsaj 20 % proračuna Unije usmerila v cilje, 
povezane s podnebjem. Ukrepanje na 
področju podnebnih sprememb in 
učinkovita uporaba virov sta cilja, ki se v 
svoji usmerjenosti k doseganju 
trajnostnega razvoja vzajemno krepita. 
Posebne cilje v zvezi z obema je treba 
dopolniti z drugimi posebnimi cilji Obzorja 
2020. Pričakuje se, da bo zaradi tega 60-
odstotni delež celotnega proračuna 
Obzorja 2020 povezan s trajnostnim 
razvojem. Pričakuje se tudi, da bo poraba 
v zvezi s podnebjem presegla 35 % 
proračuna, vključno z vzajemno 
združljivimi ukrepi, ki izboljšujejo 
učinkovito rabo virov. Komisija mora 
zagotoviti informacije o obsegu in 

(10) V sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ je Komisija predlagala, da se 
področja, ki so bila v obdobju 2007–2013 
obravnavana v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, inovacijskega dela 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT), obravnava z 
enotnim skupnim strateškim okvirom za 
raziskave in inovacije, kar bi pripomoglo k 
uresničevanju cilja strategije Evropa 2020 
glede povečanja porabe sredstev za 
raziskave in razvoj na 3 % BDP do 
leta 2020. V sporočilu se je Komisija 
zavezala tudi, da bo v programe porabe 
Unije vključila podnebne spremembe in 
vsaj 20 % proračuna Unije usmerila v cilje, 
povezane s podnebjem. Ukrepanje na 
področju podnebnih sprememb in 
učinkovita uporaba virov sta cilja, ki se v 
svoji usmerjenosti k doseganju 
trajnostnega razvoja vzajemno krepita. 
Posebne cilje v zvezi z obema je treba 
dopolniti z drugimi posebnimi cilji Obzorja 
2020.
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rezultatih podpore ciljev glede podnebnih 
sprememb. Odhodke v zvezi s podnebjem v 
okviru Obzorja 2020 je treba beležiti v 
skladu z metodologijo iz navedenega 
sporočila.

Or. de

Predlog spremembe 244
Adam Gierek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V Sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ je Komisija predlagala, da se 
področja, ki so bila v obdobju 2007–2013 
obravnavana v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, inovacijskega dela 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT) obravnava z 
enotnim skupnim strateškim okvirom za 
raziskave in inovacije, kar bi pripomoglo k 
uresničevanju cilja strategije Evropa 2020 
glede povečanja porabe sredstev za 
raziskave in razvoj na 3 % BDP do
leta 2020. V Sporočilu se je Komisija 
zavezala tudi, da bo v programe porabe 
Unije vključila podnebne spremembe in 
vsaj 20 % proračuna Unije usmerila v cilje, 
povezane s podnebjem. Ukrepanje na 
področju podnebnih sprememb in 
učinkovita uporaba virov sta cilja, ki se v 
svoji usmerjenosti k doseganju 
trajnostnega razvoja vzajemno krepita. 
Posebne cilje v zvezi z obema je treba 
dopolniti z drugimi posebnimi cilji Obzorja 
2020. Pričakuje se, da bo zaradi tega 60-
odstotni delež celotnega proračuna Obzorja 
2020 povezan s trajnostnim razvojem. 
Pričakuje se tudi, da bo poraba v zvezi s
podnebjem presegla 35 % proračuna, 
vključno z vzajemno združljivimi ukrepi, 

(10) V sporočilu „Proračun za strategijo 
Evropa 2020“ je Komisija predlagala, da se 
področja, ki so bila v obdobju 2007–2013 
obravnavana v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, inovacijskega dela 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT), obravnava z 
enotnim skupnim strateškim okvirom za 
raziskave in inovacije, kar bi pripomoglo k 
uresničevanju cilja strategije Evropa 2020 
glede povečanja porabe sredstev za 
raziskave in razvoj na 3 % BDP do 
leta 2020. V sporočilu se je Komisija 
zavezala tudi, da bo v programe porabe 
Unije vključila podnebne spremembe in 
vsaj 20 % proračuna Unije usmerila v cilje, 
povezane s podnebno-energetskim 
svežnjem. Ukrepanje na tem področju in 
učinkovita uporaba virov sta cilja, ki se v 
svoji usmerjenosti k doseganju 
trajnostnega razvoja, namreč razvoja, ki 
upošteva socialno kohezijo, ekologijo in 
gospodarsko konkurenčnost, vzajemno 
krepita. Posebne cilje v zvezi z obema je 
treba dopolniti z drugimi posebnimi cilji 
Obzorja 2020. Pričakuje se, da bo zaradi 
tega 60-odstotni delež celotnega proračuna 
Obzorja 2020 povezan s trajnostnim 
razvojem. Pričakuje se tudi, da bo poraba v 
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ki izboljšujejo učinkovito rabo virov. 
Komisija mora zagotoviti informacije o 
obsegu in rezultatih podpore ciljev glede 
podnebnih sprememb. Odhodke v zvezi s 
podnebjem v okviru Obzorja 2020 je treba 
beležiti v skladu z metodologijo iz 
navedenega sporočila.

zvezi s posledicami podnebnih sprememb 
presegla 35 % proračuna, vključno z 
vzajemno združljivimi ukrepi, ki 
izboljšujejo učinkovito rabo virov. 
Komisija mora zagotoviti informacije o 
obsegu in rezultatih podpore ciljev glede 
podnebnih sprememb. Odhodke v zvezi s 
podnebjem v okviru Obzorja 2020 je treba 
beležiti v skladu z metodologijo iz 
navedenega sporočila.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe opredeljuje cilje, za katere bodo v proračunu EU predvidena precejšnja 
sredstva, namenjena spodbujanju trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Obzorje 2020 mora
podpreti vse faze v inovacijski verigi, zlasti 
dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno z
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami 

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Medtem ko dodana 
vrednost Unije sloni predvsem na 
financiranju predkonkurenčnega, 
mednarodnega in skupnega raziskovanja, 
kar naj bi tvorilo jedro programa Obzorje 
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in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na 
najširšo možno uporabo in razširjanje 
znanja, ustvarjenega s podprtimi 
dejavnostmi, vse do njegovega tržnega 
izkoriščanja. Prednostne naloge 
Obzorja 2020 morajo biti podprte tudi s 
programom v okviru Pogodbe Euratom za 
raziskave in usposabljanje.

2020, je treba dajati poudarek tudi najširši 
možni uporabi in razširjanju znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja. Zato 
mora Obzorje 2020 podpreti vse faze v 
raziskovalni in inovacijski verigi, vključno 
z osnovnimi raziskavami, aplikativnimi 
raziskavami, prenosom znanja,
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami. 
Obzorje 2020 mora uporabiti premično 
lestvico, po načelu, da čim bližje trgu je 
podprta dejavnost, tem manjši je del, ki se 
financira iz Obzorja 2020, in večji del, ki 
mora privabiti finančna sredstva iz drugih 
virov, kot so strukturni skladi, 
nacionalno/regionalno financiranje ali 
zasebni sektor. Prednostne naloge 
Obzorja 2020 morajo biti podprte tudi s 
programom v okviru Pogodbe Euratom za 
raziskave in usposabljanje.

Or. en

Predlog spremembe 246
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 

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

dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Medtem ko dodana 
vrednost Unije sloni predvsem na 
financiranju predkonkurenčnega, 
mednarodnega in skupnega raziskovanja, 
kar naj bi tvorilo jedro programa Obzorje 
2020, je treba dajati poudarek tudi najširši 
možni uporabi in razširjanju znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja. Zato 
mora Obzorje 2020 podpreti vse faze v 
raziskovalni in inovacijski verigi, vključno 
z osnovnimi raziskavami, aplikativnimi 
raziskavami, prenosom znanja,
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami. 
Obzorje 2020 bi moralo vzpodbuditi 
precejšen učinke vzvoda iz drugih virov, 
pri čemer bi morale dejavnosti, bližje trgu, 
privabiti sredstva iz strukturnih skladov, 
nacionalnega/regionalnega financiranja 
in zasebnega sektorja. Prednostne naloge 
Obzorja 2020 morajo biti podprte tudi s 
programom v okviru Pogodbe Euratom za 
raziskave in usposabljanje.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba stalno podporo raziskavam in razvoju ter inovacijam, pri čemer pa je 
treba ohraniti pravilno ravnotežje. V osrčju Obzorja 2020 bi bilo treba ohraniti 
nadnacionalne, skupne predkonkurenčne raziskovalne in razvojne projekte, rezultati teh 
projektov pa bi morali biti resnično vplivni in bolje uporabljeni za nove produkte in storitve 
za lažje reševanje družbenih izzivov in izkoriščanje gospodarskih priložnosti. Čim bolj se 
dejavnost približa trgu, manj sredstev potrebuje in želi od programa Obzorje 2020, tudi ob 
upoštevanju obsega financiranja, povezanega s to vrsto dejavnosti.  

Predlog spremembe 247
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 248
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a)Za zagotavljanje ustreznega 
ravnotežja med dogovorjenimi in 
prebojnimi raziskavami, razvojem in 
inovacijami, bi moralo vsaj 35 % 
proračuna za družbene izzive slediti logiki 
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od spodaj navzgor, pri čemer bi vzpostavili 
odprte razpise brez vnaprej določenih 
razpisnih tem, odprte za vse vrste 
sodelujočih. Poleg tega bi bilo treba 
vzpostaviti pravilno ravnotežje znotraj 
družbenih izzivov in spodbujevalnih in 
industrijskih tehnologij med manjšimi in 
večjimi projekti, ter pri tem upoštevati 
specifično strukturo sektorjev, vrsto 
dejavnosti, tehnologijo in raziskovalno 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Medtem ko dodana vrednost Unije 
sloni predvsem na financiranju 
predkonkurenčnih, nadnacionalnih in 
skupnih raziskav, ki bi morale v Obzorju 
2020 doseči vsaj ravni sedmega okvirnega 
programa, je treba posebej poudariti 
prehod na financiranje inovacij v okviru 
Obzorja 2020. Instrument hitre poti do 
inovacij zagotavlja pospešen proces izbire 
in namensko zasnovo, ki omogoča hitro 
izvedbo inovativnih projektov. Obzorje 
2020 mora podpreti vse faze v inovacijski 
verigi, vključno z inovativnimi finančnimi 
instrumenti ter netehnološkimi in 
socialnimi inovacijami.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovit prenos znanja in tehnologij je treba zagotoviti celovito podporo za dejavnosti na 
področju raziskav in razvoja ter inovacij, hkrati pa ohraniti ustrezno ravnovesje. Osrčje 
programa Obzorje 2020 morajo ostati nadnacionalni, skupni in predkonkurenčni projekti na 
področju raziskav in razvoja, okrepiti pa je treba tudi prizadevanja za to, da bodo imeli 
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rezultati teh projektov dejanski učinek in se bodo uporabljali za razvijanje novih proizvodov 
in storitev, namenjenih obvladovanju družbenih izzivov in izkoriščanju gospodarskih 
priložnosti.

Predlog spremembe 251
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Na podlagi trikotnika znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, bi 
morale skupnosti znanj in inovacij v okviru 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo znatno prispevati k 
obravnavanju ciljev Obzorja 2020, 
vključno z družbenimi izzivi, predvsem z 
vključevanjem raziskav, izobraževanja in 
inovacij. Da bi se zagotovili usklajenost 
Obzorja 2020 in primerna poraba 
sredstev, je finančni prispevek 
Evropskemu inštitutu za inovacije in 
tehnologijo treba izvesti v dveh dodelitvah, 
pri čemer je druga predmet ponovnega 
pregleda.

(13) Na podlagi trikotnika znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, bi 
morale skupnosti znanj in inovacij v okviru 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo znatno prispevati k 
obravnavanju ciljev Obzorja 2020, 
vključno z družbenimi izzivi, predvsem z 
vključevanjem raziskav, izobraževanja in 
inovacij. Da bi ocenili dodano vrednost 
SZI v primerjavi s preostalimi javno-
zasebnimi partnerstvi, bi morala Komisija 
opraviti izčrpno vrednotenje vseh vrst 
javno-zasebnih partnerstev, nastalih v 
okviru njenih različnih raziskovalnih in 
inovativnih programov, da bi 
racionalizirala in poenostavila okolje za 
raziskave in inovacije v prihodnjem 
okvirnem programu. To vrednotenje bo 
ocenilo najučinkovitejši, odprt in 
pregleden sistem in model upravljanja, da 
bi zagotovili sodelovanje najrazličnejših 
pomembnih interesnih skupin in akterjev, 
zlasti univerz, raziskovalnih organizacij in 
malih in srednjih podjetij.  

Or. en

Predlog spremembe 252
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Na podlagi trikotnika znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, bi 
morale skupnosti znanj in inovacij v okviru 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo znatno prispevati k 
obravnavanju ciljev Obzorja 2020, 
vključno z družbenimi izzivi, predvsem z 
vključevanjem raziskav, izobraževanja in 
inovacij. Da bi se zagotovili usklajenost 
Obzorja 2020 in primerna poraba sredstev, 
je finančni prispevek Evropskemu inštitutu 
za inovacije in tehnologijo treba izvesti v 
dveh dodelitvah, pri čemer je druga 
predmet ponovnega pregleda.

(13) Na podlagi trikotnika znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, bi 
morale skupnosti znanj in inovacij v okviru 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo znatno prispevati k 
obravnavanju ciljev Obzorja 2020, 
vključno z družbenimi izzivi, predvsem z 
vključevanjem raziskav, izobraževanja in 
inovacij. EIT je edini instrument v okviru 
Obzorja 2020, ki močno poudarja 
izobraževalno razsežnost trikotnika znanja 
in obeta, da bo evropski paradoks 
obravnaval s pomočjo podjetniškega 
izobraževanja, ki bo vodilo do ustvarjanja 
inovativnih na znanju temelječih 
zagonskih podjetij in do izločitev 
dejavnosti. Da bi se zagotovili usklajenost 
Obzorja 2020 in primerna poraba sredstev, 
je finančni prispevek Evropskemu inštitutu 
za inovacije in tehnologijo treba izvesti v 
dveh dodelitvah, pri čemer je druga 
predmet ponovnega pregleda, na podlagi 
splošne uspešnosti EIT in uspešnosti 
posameznih SZI.

Or. en

Predlog spremembe 253
Marisa Matias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obzorje 2020 mora v skladu z vodilno 
pobudo Unija inovacij prispevati k ciljem 
evropskih partnerstev za inovacije, tako da 
poveže vse zadevne akterje v celotni verigi 
raziskav in inovacij, da se instrumenti in 
pobude uredijo, poenostavijo in bolje 

(14) Obzorje 2020 mora v skladu z vodilno 
pobudo Unija inovacij prispevati k ciljem 
evropskih partnerstev za inovacije, tako da 
poveže vse zadevne akterje v celotni verigi 
raziskav in inovacij, pri čemer se posebna 
pozornost posveti vključevanju malih in 



AM\906699SL.doc 29/174 PE492.656v01-00

SL

uskladijo. srednjih podjetij, malih in srednjih 
univerz in malih raziskovalnih centrov in 
civilne družbe, da se instrumenti in pobude 
uredijo, poenostavijo in bolje uskladijo

Or. en

Predlog spremembe 254
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP, katerih raven sodelovanja pri 
raziskovalnih programih je še premajhna, 
kljub veljavnim ukrepom, ter biti odprto za 
nove udeležence, zlasti iz civilne družbe.
Ta okvirni program 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.

Or. fr

Predlog spremembe 255
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

OR. En

Predlog spremembe 256
Alejo Vdal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ob upoštevanju korakov do 
nadaljnje eksternalizacije financiranja 
raziskav in inovacij v Uniji bi se morala 
metoda in stopnja eksternalizacije določiti 
v skladu z rezultati neodvisne presoje 
vpliva, ki bi ocenila vse prednosti 
različnih oblik eksternalizacije, kot so 
skupne tehnološke pobude, javno-zasebna 
partnerstva ali izvajalske agencije s 
področja raziskovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 257
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Uporabo odprtih razpisov z 
namenskimi pospešenimi postopki bi 
morali razširiti na skupne raziskave in 
razvoj na nekaterih področjih, kjer je čas 
bistvenega pomena, da bi pospešili 
izkoriščanje rezultatov raziskav in 
poskrbeli za to, da se izkoristijo priložnosti 
tam, kjer je hitrost ključnega pomena. 

Or. en

Predlog spremembe 258
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ob upoštevanju namer Komisije za 
zunanje izvajanje financiranja raziskav in 
inovacij Unije v večjem obsegu, bi bilo 
treba način in obseg zunanjega izvajanja 
določiti glede na rezultate neodvisne 
presoje vpliva, ki ocenjuje vse prednosti in 
slabosti različnih oblik zunanjega 
izvajanja, vključno s skupnimi 
tehnološkimi pobudami, sporazumi o 
partnerskih programih, izvajalskimi 
agencijami za raziskave, skupaj s stroški, 
učinkovitostjo, hitrostjo in kakovostjo, na 
podlagi strokovnega znanja vseh 
zainteresiranih strani pri evropskih 
raziskavah.

Or. fr
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Predlog spremembe 259
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Upoštevati bi bilo treba Konvencijo 
Združenih narodov o pravicah invalidov, 
ki jo je Evropska unija ratificirala 
23. decembra 2010.

Or. es

Obrazložitev

Sklic na to konvencijo je opomin glede pravic invalidov.

Predlog spremembe 260
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Ob upoštevanju izraženih namenov 
Evropske Komisije, da bo naredila 
nadaljnje korake k eksternalizaciji 
financiranja raziskav in inovacij v Uniji, 
bi se morala metoda in stopnja 
eksternalizacije določiti v skladu z 
rezultati neodvisne presoje vpliva. Ta 
presoja bi morala oceniti vse prednosti in 
slabosti različnih oblik eksternalizacije 
(kot so skupne tehnološke pobude, javno-
zasebna partnerstva, izvajalske agencije s 
področja raziskovanja) in pri tem 
upoštevati stroške, učinkovitost, hitrost in 
kakovost ter vložek različnih strokovnih 
raziskovalnih interesnih skupin Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 261
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Uporabo odprtih javnih razpisov s 
posebnimi pospešenimi postopki bi bilo 
treba razširiti na skupne raziskave in 
razvoj na nekaterih časovno kritičnih 
področjih, da se pospeši uporaba 
rezultatov raziskav.

Or. fr

Predlog spremembe 262
Henri Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okvirni program v skladu s 
členom 182(1) PDEU določa najvišji 
skupni znesek in podrobna pravila za 
finančno udeležbo Unije v okvirnem 
programu ter zadevne deleže za vsako
načrtovano dejavnost.

(16) Okvirni program v skladu s členom 
182(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije določa najvišji skupni znesek in 
podrobna pravila za finančno udeležbo 
Unije v okvirnem programu ter ustrezne 
deleže za vsako dejavnost iz člena 180 
Pogodbe.

Or. fr

Predlog spremembe 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okvirni program v skladu s (16) Okvirni program v skladu s členom 



PE492.656v01-00 34/174 AM\906699SL.doc

SL

členom 182(1) PDEU določa najvišji 
skupni znesek in podrobna pravila za 
finančno udeležbo Unije v okvirnem 
programu ter zadevne deleže za vsako 
načrtovano dejavnost.

182(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije določa najvišji skupni znesek in 
podrobna pravila za finančno udeležbo 
Unije v okvirnem programu ter zadevne 
deleže za dejavnosti iz člena 180 Pogodbe.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 180 PDEU opredeljuje dejavnosti, ki se morajo izvajati v okvirnem programu, člen 182 
pa določa najvišji skupni znesek in podrobna pravila finančne udeležbe Unije pri okvirnem 
programu ter ustrezne deleže za vsako od predvidenih dejavnosti.

Predlog spremembe 264
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Da bi Evropski parlament lahko 
opravljal funkcijo političnega nadzora ter 
zagotovil preglednost in odgovornost, kot 
je določeno v Pogodbi, bi morala Komisija 
redno in ustrezno obveščati Evropski 
parlament o vseh pomembnih vidikih 
izvajanja programa, tudi o pripravi in 
oblikovanju delovnih programov, 
izvrševanju in morebitni potrebi po 
prilagoditvi razčlenitve proračuna ter 
razvoju kazalnikov uspešnosti v smislu 
zastavljenih ciljev in pričakovanih 
rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 265
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU. V 
smislu člena 187 PDEU se ne bi smela 
ustanavljati dodatna skupna podjetja. 
Javno-zasebna partnerstva bi se morala 
ustanavljati le izjemoma, pri čemer bi bilo 
treba utemeljiti, da noben drug 
mehanizem financiranja ne more dati 
enakih rezultatov. Poleg tega bi morala 
Komisija opraviti izčrpno vrednotenje in 
pregled različnih vrst ustanovljenih javno-
zasebnih partnerstev (vključno s skupnimi 
tehnološkimi pobudami, javno-zasebnimi 
partnerstvi v okviru programa oživitve 
evropskega gospodarstva iz leta 2009, 
evropsko industrijsko pobudo v okviru 
načrta SET in skupnosti znanja in 
inovacij v okviru evropskega tehnološkega 
inštituta), da bi opredelila najbolj 
učinkovita, odprta in pregledna pravila 
upravljanja, kar bo omogočilo 
sodelovanje najrazličnejših interesnih 
strani, velikega števila malih in srednjih 
podjetij, ustvarjanje in delitev znanja ter 
potrebno izogibanje navzkrižja interesov.

Or. en

Predlog spremembe 266
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko v 
posebnih okoliščinah in na podlagi 
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ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

posameznega primera spodbudi uvedbo 
dopolnilnih programov, ki vključujejo 
udeležbo le nekaterih držav članic, 
udeležbo Unije pri programih, ki jih izvaja 
več držav članic, ali ustanovitev skupnih 
podjetij ali drugih struktur v smislu členov 
184, 185 in 187 PDEU. Ti dopolnilni 
programi bi morali imeti za EU jasno 
dodano vrednost, temeljiti bi morali na 
resničnih partnerstvih, dopolnjevati 
preostale dejavnosti programa Obzorje 
2020, in biti čim bolj vključujoči glede 
sodelovanja držav članic, malih in 
srednjih podjetij ali industrije, univerz in 
raziskovalnih in tehnoloških organizacij.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji predlog je okrepil usmeritev sedmega okvirnega programa k zunanjemu izvajanju 
delov proračuna z ustvarjanjem partnerstev. Čeprav lahko ta možnost prispeva k večjemu 
učinku vzvoda in ustreza logiki boljšega povezovanja evropskega raziskovalnega prostora, 
pretirano zanašanje na tovrstne strukture (javno-zasebno partnerstvo in javno-javno 
partnerstvo) zdaj morda ni preveč stvarno, saj bo te strukture morda uporabljalo le nekaj 
udeležencev, to pa bo še bolj okrepilo polarizacijo naše znanstvene in tehnološke baze.

Predlog spremembe 267
Henri Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko, pod 
določenimi pogoji, spodbudi uvedbo 
dopolnilnih programov, ki vključujejo 
udeležbo le nekaterih držav članic, 
udeležbo Unije pri programih, ki jih izvaja 
več držav članic, ali ustanovitev skupnih 
podjetij ali drugih struktur v smislu 
členov 184, 185 in 187 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ti dopolnilni 
programi ali strukture bi morali imeti 
jasno evropsko dodano vrednost, temeljiti 



AM\906699SL.doc 37/174 PE492.656v01-00

SL

na pristnih partnerstvih, dopolnjevati 
druge dejavnosti v okviru Obzorja 2020 in 
biti tudi kar se da vključujoči glede 
sodelovanja držav članic ali industrije 
Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 268
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko – pod 
določenimi pogoji – spodbudi uvedbo 
dopolnilnih programov, ki vključujejo 
udeležbo le nekaterih držav članic, 
udeležbo Unije pri programih, ki jih izvaja 
več držav članic, ali ustanovitev skupnih 
podjetij ali drugih struktur v smislu 
členov 184, 185 in 187 PDEU. Ti 
dopolnilni programi ali sporazumi bi 
morali imeti jasno dodano vrednost Unije, 
temeljiti na resničnih partnerstvih, 
dopolnjevati druge dejavnosti v okviru 
Obzorja 2020 in biti čim bolj vključujoči v 
smislu udeležbe industrije držav članic ali 
Evropske unije.

Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je opredeliti primere, v katerih imajo lahko samo nekatere 
države članice dostop do dopolnilnih programov in sporazumov, ter določiti specifične 
pogoje, ki jih je treba za to izpolniti.

Predlog spremembe 269
Marisa Matias
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko v 
posebnih in preglednih okoliščinah 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter okrepilo javno zaupanje v 
znanost, mora Obzorje 2020 dajati 
prednost odgovornim raziskavam in 
inovacijam z dejavno udeležbo družbenih 
akterjev (raziskovalcev, državljanov in 
civilne družbe, snovalcev politike in 
industrije) v procesu raziskav in inovacij, 
zlasti z zagotovitvijo vključitve vprašanja 
spolov, s spodbujanjem znanstvenega 
izobraževanja, z zagotavljanjem 
spoštovanja etične zakonodaje in 
spodbujanjem oblikovanja in spoštovanja 
najvišjih etičnih standardov po vsem 
svetu, s povečanjem dostopnosti in 
ponovne uporabe rezultatov raziskav, 
financiranih z javnimi sredstvi, zlasti 
znanstvenih publikacij in podatkov, s 
povečanjem dostopnosti znanosti, z 
oblikovanjem okvira upravljanja, ki bo 
odpravil pomisleke in izpolnili 
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pričakovanja državljanov in civilne družbe 
in olajšal njihovo udeležbo pri dejavnostih 
v okviru Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 271
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
bi morali z Obzorjem 2020: spodbujati 
dejavno udeležbo in ozaveščeno 
udejstvovanje državljanov, civilne družbe 
in družbenih akterjev (raziskovalcev, 
državljanov in civilne družbe, snovalcev 
politike in industrije) pri procesu 
raziskovanja in inovacij, zagotoviti 
vključitev vprašanja spolov; spodbujati 
odlično znanstveno izobraževanje; 
zagotoviti spoštovanje etične zakonodaje 
po vsem svetu in spodbujati oblikovanje in 
spoštovanje najvišjih etičnih standardov 
po vsem svetu, povečati dostopnost in 
ponovno uporabo rezultatov raziskav, 
financiranih z javnimi sredstvi, zlasti 
znanstvenih publikacij in podatkov; 
oblikovati odgovorne načrte za raziskave 
in inovacije ter okvire upravljanje, ki bodo 
odpravili pomisleke in izpolnili 
pričakovanja državljanov in okrepili 
njihovo udeležbo pri določanju 
raziskovalnih prednostnih nalog
dejavnosti v okviru Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 272
Francisco Sosa Wagner
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo, mora Obzorje 2020 dajati 
prednost odgovornim raziskavam in 
inovacijam prek dejavnega udejstvovanja
družbenih akterjev (raziskovalcev, 
državljanov in civilne družbe, oblikovalcev 
politik in industrije) v procesu raziskav in 
inovacij, da se zagotovi zlasti upoštevanje 
razsežnosti spolov, in s spodbujanjem 
znanstvenega izobraževanja, večjo 
dostopnostjo znanosti, razvojem 
odgovornih načrtov za raziskave in 
inovacije, ki bodo odpravili pomisleke in 
izpolnili pričakovanja državljanov in 
civilne družbe, ter spodbujanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru 
Obzorja 2020. 

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe izboljšuje besedilo uvodne izjave, saj poudarja udeležbo vseh družbenih 
akterjev in opozarja, da je treba upoštevati tudi razsežnost spolov.

Predlog spremembe 273
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter okrepilo javno zaupanje v 
znanost, mora Obzorje 2020 dajati 
prednost ozaveščenemu udejstvovanju 
državljanov in civilne družbe pri zadevah, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, in 
sicer s spodbujanjem znanstvenega 

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

izobraževanja, večjo dostopnostjo znanosti 
s pripravo registra vseh rezultatov 
raziskav, razvojem odgovornih načrtov za 
raziskave in inovacije, ki bodo odpravili 
pomisleke in izpolnili pričakovanja 
državljanov in civilne družbe, ter 
spodbujanjem njihove udeležbe pri 
dejavnostih v okviru Obzorja 2020.
Udejstvovanje državljanov in civilne 
družbe morajo spremljati dejavnosti za 
obveščanje javnosti za pridobivanje in 
vzdrževanje javne podpore programa.

Or. en

Predlog spremembe 274
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 275
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 276
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

ter spodbujanjem in povečanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru 
Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Evropski regionalni organi imajo 
pomembno vlogo pri izvajanju ciljev 
evropskega raziskovalnega prostora in pri 
zagotavljanju učinkovitega usklajevanja 
finančnih instrumentov Unije, zlasti pri 
spodbujanju povezav med Obzorjem 2020 
in strukturnimi skladi v okviru strategij za 
pametno specializacijo. Regije imajo 
ključno vlogo tudi pri razširjanju in 
uresničevanju rezultatov Obzorja 2020 in 
pri zagotavljanju dopolnilnih 
instrumentov financiranja, kot so javna 
naročila.

Or. en

Predlog spremembe 278
Christian Ehler

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 

(21) Izvajanje Obzorja 2020 se mora 
odzvati na razvijajoče se priložnosti in 
potrebe znanosti in tehnologije, industrije, 
politik ter družbe. Interdisciplinarna in 
meddisciplinarna narava družbenih 
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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.

izzivov in potreba po medsektorskih 
povezavah in vmesnikih znotraj Obzorja 
2020 zahteva vzpostavitev namenskih 
strateških svetovalnih odborov. Odbori bi 
morali biti sestavljeni iz pomembnih 
interesnih skupin iz akademskega sveta, 
industrije, končnih uporabnikov in civilne 
družbe z najvišjim ugledom in ustreznim 
strokovnim znanjem, kar bo zagotavljalo 
raznolikost vseh sektorjev in zadevnih 
raziskovalnih področij. Odbori bi morali 
Komisiji zagotoviti prispevke in nasvete o 
splošni strategiji za zadevni družbeni izziv, 
oblikovanju njenih delovnih programov 
ter področjih in merilih za razpise za 
zbiranje predlogov

Or. en

Obrazložitev

Premik k medsektorskemu, interdisciplinarnemu in meddisciplinarnemu (s premikom od tem 
do največjih izzivov) terja nov mehanizem za določitev raziskovalnih in inovacijskih načrtov, 
ki bi morali zajemati vse različne raziskovalne, industrijske in družbene interesne 
skupine,vključno s končnimi uporabniki.

Predlog spremembe 279
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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 

(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 in pristopom od spodaj navzgor, 
zlasti glede nastajajočih znanstvenih in 
tehnoloških področij in meddisciplinarnih 
in interdisciplinarnih raziskav. Med 



AM\906699SL.doc 45/174 PE492.656v01-00

SL

za skupno načrtovanje programov in 
evropska partnerstva za inovacije.

izvajanjem Obzorja 2020 je treba stalno 
pridobivati strokovno mnenje. V celoti se 
bo upošteval prispevek zadevnih struktur,
kot so Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo (EIT) in njegovih skupnosti 
znanj in inovacij (SZI), evropske 
tehnološke platforme, pobude za skupno 
načrtovanje programov in evropska 
partnerstva za inovacije, saj so ključnega 
pomena v procesu določanja 
raziskovalnih potreb.

Or. en

Predlog spremembe 280
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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 zunanje
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 pregledno in 
participativno v tesni povezavi z vsemi 
pomembnimi interesnimi skupinami iz 
vseh zadevnih sektorjev, vključno s 
predstavniki znanstvene skupnosti, 
raziskovalcev, javnega sektorja, 
organizacij civilne družbe in malih in 
srednjih podjetij. 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 prihaja do navzkrižja interesov.

Or. en
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Predlog spremembe 281
Britta Thomsen

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 zunanje
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 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, tudi na ravni tekočih projektov.
Med izvajanjem Obzorja 2020 je treba 
stalno pridobivati zunanje strokovno 
mnenje. V procesu določanja 
raziskovalnih potreb se bodo v celoti 
upoštevali izvedbeni načrti zadevnih 
struktur, kot so evropske tehnološke 
platforme, pobude za skupno načrtovanje 
programov in evropska partnerstva za 
inovacije.

Or. en

Obrazložitev

Tehnološke platforme so ključnega pomena za združevanje raziskovalcev in strokovnjakov, ki 
zastopajo glavne akterje iz različnih sektorjev. Z njihovo pomočjo se oblikujejo izvedbeni 
načrti, poleg tega pa Komisijo in države članice podpirajo pri učinkovitem izvajanju teh 
načrtov. Tehnološke platforme potrebujejo znatne človeške in finančne vire, prepoznati pa je 
treba tudi njihovo pomembno vlogo podpore Komisije pri določanju potreb raziskovalnih 
agend.

Predlog spremembe 282
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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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 zunanje
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 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 zunanje
strokovno mnenje in, kadar je to mogoče, 
izkoristiti obstoječe zadevne strukture, kot 
so evropske tehnološke platforme, pobude 
za skupno načrtovanje programov in 
evropska partnerstva za inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Pri prednostnih nalogah družbenih 
izzivov je treba uporabiti pristop, temelječ 
na izzivih, kjer so osnovna znanost, 
uporabne raziskave, prenos znanja in 
inovacije enako pomembne in med seboj 
povezane sestavine. Da bi zagotovili 
ustrezno ravnovesje med raziskavami, 
razvojem in inovacijami, temelječimi na 
soglasju, in bolj udarnimi raziskavami, 
razvojem in inovacijami, mora najmanj 
15 % proračuna za družbene izzive pri 
javnih razpisih upoštevati pristop od 
spodaj navzgor (brez vnaprej določenih 
tem razpisa). Poleg tega je treba v okviru 
prednostnih nalog „družbeni izzivi“ in 
„vodilni položaj v industriji“ vzpostaviti 
ustrezno ravnovesje med manjšimi in 
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večjimi projekti, pri čemer je treba 
upoštevati specifično strukturo sektorja, 
vrsto dejavnosti, tehnološki in 
raziskovalni prostor in zagotoviti 
sprejemljivo raven uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 284
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Za zagotovitev preglednega in 
učinkovitega izvedbenega procesa bi bilo 
treba na začetku načrtovanja vsakega 
posameznega cilja in medsektorske teme 
določiti okvirne večletne časovne načrte, 
pri čemer si je treba prizadevati za kratek 
in pregleden proces priprave letnih 
delovnih programov. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju časovnih 
načrtov in delovnih programov 
pravočasno in ustrezno vključiti in 
obveščati Evropski parlament in Svet. 
Med izvajanjem Obzorja 2020 je treba 
stalno pridobivati zunanje strokovno 
mnenje in izkoristiti zadevne strukture, 
kot so sektorski svetovalni odbori, novo 
ustanovljeni usmerjevalni odbori, 
evropske tehnološke platforme, pobude za 
skupno načrtovanje programov in 
evropska partnerstva za inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 285
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi lahko vzpostavili ustrezno 
ravnovesje med raziskavami, razvojem in 
inovacijami, ki temeljijo na soglasju, in 
tistimi, ki so bolj prebojne, bi bilo treba 
vsaj 15 % proračuna za prednostno 
nalogo „družbeni izzivi“ in posebni cilj 
„vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ v okviru prednostne naloge 
„vodilni položaj v industriji“ dodeliti po 
logiki od spodaj navzgor, ki temelji na 
raziskavah skladno z dogovorjenimi 
prednostnimi nalogami. Poleg tega je 
treba v okviru prednostnih nalog 
„družbeni izzivi“ in „vodilni položaj v 
industriji“ vzpostaviti ustrezno ravnovesje 
med manjšimi in večjimi projekti, pri 
čemer je treba upoštevati strukturo, vrsto 
dejavnosti ter tehnološki in raziskovalni 
prostor posameznih sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 286
Alyn Smith

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Unija bi morala, da bi lahko 
konkurirala na svetovni ravni, uspešno 
obvladovala velike družbene izzive in 
uresničila cilje strategije Evropa 2020, v 
celoti izkoristiti svoje človeške vire. 
Obzorje 2020 bi moral biti katalizator in 
močna spodbuda za dokončanje 
Evropskega raziskovalnega prostora s 
podporo horizontalnim dejavnostim za
privabljanje, ohranjanje, usposabljanje in 
razvoj raziskovalnih in inovacijskih 
talentov. Da bi dosegli ta cilj in izboljšali 
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prenos znanja ter količino in kakovost 
raziskovalcev, bi morali biti ukrepi za 
povečanje človeškega kapitala, vključno z 
ukrepi, ki so posebej namenjeni mladim in 
ženskam, sestavni del vseh raziskovalnih 
in inovacijskih dejavnosti, ki jih financira 
Unija.

Or. en

Predlog spremembe 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Industrija in mala in srednja 
podjetja so bistvenega pomena za prenos 
rezultatov na trg. S program Obzorje 2020 
bi morali spodbuditi naložbe zasebnega 
sektorje v raziskave, razvoj in inovacije, 
da bi se delež skupnih javnih in zasebnih 
naložb v raziskave in razvoj povzpel do 3 
% BNP, pri čemer naj bi po pričakovanjih 
zasebni sektor prispeval dve tretjini.

Or. en

Obrazložitev

Sklepi Sveta iz marca 2010.

Predlog spremembe 288
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Za vsak posamezen cilj v okviru 
prednostnih nalog „vodilnega položaja na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ in „družbenih izzivov“ bi bilo 
treba oblikovati platforme za dialog med 
organizacijami civilne družbe in 
raziskovalci in razprave o raziskovalnih 
prednostnih nalogah in zagotavljanje 
udeležbe družbe pri teh nalogah.

Or. en

Predlog spremembe 289
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Za zagotavljanje primerne 
prilagodljivosti skozi življenjski ciklus 
Obzorja 2020 pri obravnavi novih potreb 
in razvoja in za omogočanje in po potrebi 
prilagajanje sodelovanja in medsebojnega 
vpliva med različnimi prednostnimi 
nalogami in znotraj njih, bi bilo treba 
omogočiti, da se na podlagi vmesnega 
pregleda Obzorja 2020 pregledajo zneski 
za posamezne cilje in prednostne naloge 
in prerazporedijo odobritve med njimi. 
Pooblastilo za sprejemanje teh aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je treba dodeliti Komisiji. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
svojim pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala med 
pripravo in sestavljanjem delegiranih 
aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti 
sočasno, pravočasno in ustrezno 
predložijo Evropskemu parlamentu in 
Svetu.
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Or. en

Obrazložitev

Glede proračuna je pomembno vgraditi določeno stopnjo prilagodljivosti in tako omogočiti 
obravnavo prihodnjih potreb in razvoja dogodkov, vključno z medsektorskimi ukrepi Unije. 
Najboljši postopek za to vodi preko delegiranih aktov, s čimer se zagotavlja demokratična 
odgovornost in hitro sprejemanje odločitev.

Predlog spremembe 290
Marisa Matias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Obzorje 2020 mora prispevati k 
privlačnosti raziskovalnega poklica v Uniji, 
s spodbujanjem in izvajanjem vsem 
potrebnih ukrepov, ki znanstvenim 
delavcem v Uniji zagotavljajo in 
izboljšujejo dostojne delovne pogoje.
Ustrezno pozornost je treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, 
skupaj z drugimi zadevnimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v povezavi z 
evropskim raziskovalnim prostorom.

Or. en

Predlog spremembe 291
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Program Obzorje 2020 mora 
prispevati k privlačnosti raziskovalnega 
poklica v Uniji in k temu, da program v 
celotni Uniji priznajo strokovni in 
družbeni krogi. Vso pozornost je treba 
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skupaj z drugimi zadevnimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v povezavi z 
evropskim raziskovalnim prostorom, 
obenem pa spoštovati njihov prostovoljni 
značaj.

nameniti Evropski listini za raziskovalce in 
Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju 
raziskovalcev, skupaj z drugimi zadevnimi 
referenčnimi okviri, opredeljenimi v 
povezavi z evropskim raziskovalnim 
prostorom, obenem pa spoštovati njihov 
prostovoljni značaj, da bi rešili stalni 
problem bega možganov in ga obrnili v 
pritok možganov.

Or. en

Predlog spremembe 292
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Z Obzorjem 2020 bi morali ustvariti 
medsebojne učinke s preostalimi 
politikami Unije in držav članic, zlasti pri 
izobraževanju, da bi poklic raziskovalca in 
inovatorja postal privlačna poklicna 
možnost z visokim statusom za mlade 
talentirane Evropejce in za privabljanje 
največjih talentov iz tretjih držav. Zato bi 
bilo treba spodbujati izobraževanje na 
področju znanosti, tehnologije, 
inženiringa in matematike ter obravnavati 
razkol med spoloma v povezavi z 
znanostjo in inovacijami, kot sredstvo, ki 
bo Uniji zagotovilo dostop do potrebnih 
kadrovskih virov za izpolnitev 
raziskovalnih in inovacijskih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Obzorje 2020 bi moralo prav tako 
pomagati prepričati evropske 
znanstvenike, da ostanejo v Evropi, 
pritegniti znanstvenike iz celega sveta v 
Evropo in izboljšati mikavnost Evrope za 
najboljše znanstvenike. Glede tega je 
treba na ravni Unije imeti usklajene in 
privlačne davčne sisteme za znanstvenike.

Or. fr

Obrazložitev

Usklajeni in privlačni davčni sistemi lahko prispevajo k zajezitvi "bega možganov" iz 
Evropske unije.

Predlog spremembe 294
Romana Jordan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Obzorje 2020 zagotavlja enake 
možnosti za vso evropsko znanstveno 
odličnost in s spodbujanjem zaupanja in 
širšega vseevropskega sodelovanja pri 
raziskavah prispeva k uresničevanju 
skupnega evropskega raziskovalnega 
prostora.

Or. en

Predlog spremembe 295
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Zaradi dostopnosti dejavnosti 
informiranja in sporočanja v zvezi z 
Obzorjem 2020, vključno s sporočili o 
podprtih projektih in rezultatih, morajo 
biti na voljo ustrezni formati za vse. 
Dostopne oblike lahko med drugim 
vključujejo široki tisk, Braillovo pisavo, 
lahko berljivo besedilo ter avdio, video in 
elektronsko obliko.

Or. en

Obrazložitev

Invalidne osebe bi morale imeti enak dostop do dejavnosti informiranja in sporočanja v zvezi 
z Obzorjem 2020, vključno s sporočili o podprtih projektih in rezultati, še toliko bolj zato, ker 
gre za javna sredstva.

Predlog spremembe 296
Konrad Szymański

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 načel v zvezi 
z enakostjo med ženskami in moškimi, kot 
to določata člena 2 in 3 Pogodbe o 
Evropski uniji ter člen 8 PDEU.

(23) Raziskovalne dejavnosti, ki se 
financirajo v okviru Obzorja 2020 bi 
morale biti glede enakih možnosti za 
ženske in moške skladne s pravnim redom 
Unije. Program Obzorje 2020 bi moral 
pozornost posvečati odlični znanosti in 
poklicnim kvalifikacijam moškega in 
ženskega znanstvenega in raziskovalnega 
osebja, kis e ukvarja z raziskavami in 
inovacijami. Da bi zagotovili učinkovito 
porabo sredstev Unije, bi moralo biti 
glavno merilo za sredstva Unije, 
namenjena raziskavam, odličnost 
znanstvenega projekta in poklicne 
kvalifikacije raziskovalnega osebja.

Or. en



PE492.656v01-00 56/174 AM\906699SL.doc

SL

Predlog spremembe 297
Anna Záborská, Jan Březina

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 načel v zvezi 
z enakostjo med ženskami in moškimi, kot 
to določata člena 2 in 3 Pogodbe o 
Evropski uniji ter člen 8 PDEU.

(23) Raziskovalne dejavnosti, ki se 
financirajo v okviru Obzorja 2020 bi 
morale biti glede enakih možnosti za 
ženske in moške skladne s pravnim redom 
Unije. Program Obzorje 2020 bi moral 
pozornost posvečati odlični znanosti in 
poklicnim kvalifikacijam moškega in 
ženskega znanstvenega in raziskovalnega 
osebja, kis e ukvarja z raziskavami in 
inovacijami. Da bi zagotovili učinkovito 
porabo sredstev Unije, bi moralo biti 
glavno merilo za sredstva Unije, 
namenjena raziskavam, odličnost 
znanstvenega projekta in poklicne 
kvalifikacije raziskovalnega osebja.

Or. en

Predlog spremembe 298
Patrizia Toia

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. 

(23) Dejavnosti, razvite v okviru 
Obzorja 2020, bi morale biti namenjene 
spodbujanju enakosti med moškimi in 
ženskami na področju raziskav in inovacij, 
saj naj bi opredelile in odpravile glavne 
vzroke za neenakosti med spoloma tako, 
da bodo izkoristile celoten potencial 
raziskovalk in raziskovalcev, namreč 
njihove izjemne strokovne sposobnosti in 
znanje, ter vključile razsežnost spola v 
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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.

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.

Or. it

Predlog spremembe 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 načel v zvezi z enakostjo med 
ženskami in moškimi, kot to določata 
člena 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji ter 
člen 8 PDEU.

(23) Dejavnosti, razvite v okviru 
Obzorja 2020, bi morale spodbujati 
enakost 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. Poleg tega bi moral 
program Obzorje 2020 zagotoviti 
vključitev razsežnosti spola v raziskovalne 
in inovacijske dejavnosti v vseh fazah 
procesa, 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 300
Konrad Szymański
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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 načel v zvezi z 
enakostjo med ženskami in moškimi, kot to 
določata člena 2 in 3 Pogodbe o Evropski 
uniji ter člen 8 PDEU.

(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, 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

Obrazložitev

Izraz razsežnost spolov je dvoumen, kadar se uporablja v povezavi s projekti, saj se ga lahko 
povezuje s spornimi agendami, ki ne temeljijo na skupnem dogovoru.

Predlog spremembe 301
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Raziskave in inovacije pogosto 
temeljijo na sposobnosti znanstvenikov, 
raziskovalnih inštitutov, podjetij in 
državljanov, da dostopajo do znanstvenih 
informacij ter jih izmenjujejo in 
uporabljajo. Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja, bi moral biti stalen 
dostop do znanstvenih publikacij, ki ga 
predvideva sedmi okvirni program, 
splošno načelo pri znanstvenih 
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publikacijah, ki prejemajo javna finančna 
sredstva v okviru programa Obzorje 2020. 
Poleg tega bi morali v okviru programa 
Obzorje 2020 poskušati zagotoviti odprt 
spletni dostop do znanstvenih podatkov, 
pridobljenih ali zbranih z javno 
financiranimi raziskavami, da bi do 
leta 2020 odprt dostop do takih podatkov 
postal splošno pravilo. Stroški objave se 
lahko kadar je to primerno krijejo s 
proračunom za Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

Na osnovi poročila Terese Riere Madurell, predlog spremembe 10.

Predlog spremembe 302
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vse raziskave in inovacije temeljijo 
na sposobnosti znanstvenikov, 
raziskovalnih inštitutov, podjetij in 
državljanov, da prosto dostopajo do 
znanstvenih informacij ter jih izmenjujejo 
in uporabljajo. Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja, bi moral biti 
brezplačen in odprt spletni dostop do 
znanstvenih publikacij, ki ga predvideva 
že sedmi okvirni program, splošno načelo 
pri znanstvenih publikacijah, ki prejemajo 
javna finančna sredstva v okviru 
programa Obzorje 2020. Poleg tega bi 
morali v okviru programa Obzorje 2020 
poskušati zagotoviti odprt spletni dostop 
do že javno objavljenih znanstvenih 
podatkov, pridobljenih ali zbranih z javno 
financiranimi raziskavami, da bi do 
leta 2020 odprt dostop do takih podatkov 
postal splošno pravilo.
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Or. en

Predlog spremembe 303
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja, bi moral biti 
brezplačen in odprt spletni dostop do 
znanstvenih publikacij, ki ga predvideva 
že sedmi okvirni program, splošno načelo 
pri znanstvenih publikacijah, ki prejemajo 
javna finančna sredstva v okviru 
programa Obzorje 2020. Z zahtevo po 
odprtem dostopu do raziskovalnih 
publikacij v okviru programa Obzorje 
2020 se zagotavlja večja razširjenost 
znanja in inovacij državljanom (vključno 
z znanstveniki, inovatorji, učitelji, 
uradniki, podjetniki) in gospodarskim 
družbam, zlasti malim in srednjim 
podjetjem, ter hitrejše obrestovanja 
denarja, ki so davkoplačevalci v Uniji 
vložili v raziskave.

Or. en

Predlog spremembe 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) V okviru Obzorja 2020 se bodo 
spodbujale in podpirale dejavnosti v smeri 
izkoriščanja vodilnega položaja Evrope v 
tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, ki spodbujajo trajnostni razvoj 
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v širšem smislu in boj proti podnebnim 
spremembam. Tak horizontalen pristop, ki 
je v celoti vključen v vse prednostne 
naloge Obzorja 2020, bo pomagal Uniji, 
da bo uspešna v svetu z majhno porabo 
ogljika in omejenimi viri, hkrati pa bo 
gradila trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, ki temelji na učinkovitem 
izkoriščanju virov.

Or. en

Predlog spremembe 305
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vsak udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, bi moral storiti 
vse potrebno za izkoriščanje rezultatov, ki 
so v njegovi lasti, v nadaljnjih raziskavah 
ali na komercialni način ali poskrbeti za 
to, predvsem s prenosom rezultatov in 
podeljevanjem licenc za rezultate v skladu 
s členom 41 Uredbe EU št……/2012 
(pravila sodelovanja), da jih v te namene 
izkorišča drugi pravni subjekt.

Or. en

Predlog spremembe 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Vse raziskave in inovacije temeljijo 
na sposobnosti znanstvenikov, 
raziskovalnih inštitutov, podjetij in 
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državljanov, da prosto dostopajo do 
znanstvenih informacij ter jih izmenjujejo 
in uporabljajo. Vseeno je treba zagotoviti 
varstvo pravic intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 307
Patrizia Toia

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, bi 
morale spoštovati etična načela. Upoštevati 
je treba mnenja Evropske skupine za etiko 
na področju znanosti in novih tehnologij. 
Unija bi morala spoštovati kulturno 
raznolikost in etične izbire držav članic, 
kar je treba upoštevati tudi pri 
financiranju. Raziskovalne dejavnosti bi 
bilo treba izvajati skladno s členom 13 
PDEU in spoštovati obveznost, po kateri bi 
morali nadomestiti ali zmanjšati uporabo 
živali za znanstvene namene oziroma 
izboljšati razmere, v katerih se 
uporabljajo. Vse dejavnosti bi morale biti 
izvedene tako, da bi zagotavljale visoko 
stopnjo zaščite zdravja ljudi v skladu s 
členom 168 PDEU.

Or. it

Obrazložitev

Člen 13 PDEU je ustrezneje navajati v povezavi z načelom nadomestitve, zmanjšanja in 
izboljšanja uporabe živali pri poskusih. To besedilo je tudi bolj v skladu s členom 19(10) 
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predloga uredbe o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov. Omejitev te zahteve na temeljna načela ni 
posebej upravičena.

Predlog spremembe 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

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, bi 
morale spoštovati temeljna etična načela. 
Upoštevati je treba utemeljena in redno 
posodobljena mnenja Evropske skupine za 
etiko na področju znanosti in novih 
tehnologij, kar kot predpogoj zahteva 
pregleden način izbiranja, ki temelji na 
neodvisnosti in strokovnem znanju članov 
te skupine. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale upoštevati tudi člen 13 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije 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 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

Or. fr

Obrazložitev

Neodvisnost strokovnega znanja je treba iskati tako v posvetovalnih organih kot v organih 
odločanja.

Predlog spremembe 309
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Okvirni programi EU morajo pri določitvi financiranja raziskav spoštovati nacionalno 
ustavno pravo držav članic, EU ne more financirati raziskav, ki v državah članicah niso 
dovoljene.

Predlog spremembe 310
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki jih podpira Obzorje 2020, 
morajo spoštovati temeljna etična načela. 
Upoštevati je treba mnenja Evropske 
skupine za etiko na področju znanosti in 
novih tehnologij. Raziskovalne dejavnosti 
bi morale upoštevati tudi člen 13 PDEU ter 
zmanjšati uporabo živali pri raziskavah in 
poskusih z namenom, da se uporaba živali 

(24) Raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki jih podpira Obzorje 2020, 
morajo spoštovati temeljne etične in 
temeljne 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 
nadzornika za varstvo podatkov.
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povsem nadomesti. Vse dejavnosti bi 
morale biti izvedene tako, da zagotavljajo 
visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi v 
skladu s členom 168 PDEU.

Raziskovalne dejavnosti bi morale 
upoštevati tudi člen 13 PDEU ter zmanjšati 
uporabo živali pri raziskavah in poskusih z 
namenom, da se uporaba živali povsem 
nadomesti. Vse dejavnosti bi morale biti 
izvedene tako, da zagotavljajo visoko 
stopnjo zaščite zdravja ljudi v skladu s 
členom 168 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 311
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 312
Romana Jordan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sl

Predlog spremembe 313
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki jih podpira Obzorje 2020, 
morajo spoštovati temeljna etična načela. 
Upoštevati je treba mnenja Evropske 
skupine za etiko na področju znanosti in 
novih tehnologij. Raziskovalne dejavnosti 
bi morale upoštevati tudi člen 13 PDEU ter 
zmanjšati uporabo živali pri raziskavah in 
poskusih z namenom, da se uporaba živali 
povsem nadomesti. Raziskovalne 
dejavnosti bi morale spoštovati tudi 
pravne in upravne določbe ter običaje 
držav članic. Vse dejavnosti bi morale biti 
izvedene tako, da zagotavljajo visoko 
stopnjo zaščite zdravja ljudi v skladu s 
členom 168 PDEU.
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Predlog spremembe 314
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 315
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Pravna podlaga za uporabo sredstev 
Unije za raziskave, razvoj in nabavo 
vojaške opreme in za omogočanje 
Evropski obrambni agenciji in 
nacionalnim obrambnim ministrstvom in 
agencijam neposreden dostop do 
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proračuna Unije ne obstaja. Zato bi bilo 
treba obrambne raziskave izrecno 
izključiti iz Obzorja 2020, med Obzorjem 
2020 in Evropsko obrambno agencijo pa 
ne bi smelo biti nobenega strukturnega 
sodelovanja. Iz istega razloga bi bilo treba 
iz Obzorja 2020 izključiti raziskave na 
področju tehnologij z dvojno rabo.

Or. en

Predlog spremembe 316
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24b) Vse razpise za predloge na področju 
varnostnih raziskav bi bilo treba najprej 
oceniti s predhodno presojo etičnih in 
družbenih vplivov, ki bi v celoti upoštevala 
morebitne družbene vplive raziskovalne in 
razvojne agende. Vsa pomembna etična 
vprašanja in/ali družbene vplive, 
opredeljene v tej presoji vpliva, bi bilo 
nato treba v celoti vključiti v razpis za 
predloge kot sestavni del raziskovalne in 
razvojne agende in v namenska sredstva 
za raziskave in analize, ki obravnavajo 
specifične pomisleke. Poleg tega bi morali 
opraviti etični pregled vsakega projekta, 
in sicer pred in med njegovim izvajanjem.

Or. en

Predlog spremembe 317
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24c) Vzpostaviti je treba ravnotežje med 
raziskavami na naravoslovnem področju 
in tehnologijo in drugimi vedami, zlasti 
političnimi, socialnimi in družbenimi 
vedami. Program na področju varnosti bi 
moral poudarjati naravo in preobrazbo 
konfliktov in sodelovanja, vlogo države, 
mednarodnih organizacij, nedržavnih 
akterjev in akterjev civilne družbe, pa tudi 
preprečevanje konfliktov, gradnjo miru in 
reformo civilnega varnostnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 318
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Upoštevati bi bilo treba velike razlike 
med nacionalno zakonodajo držav članic 
glede raziskav, v katerih se uporabljajo
človeški zarodki in izvorne celice
človeških zarodkov. Raziskovalna politika 
Unije si ne sme prizadevati za uskladitev 
zakonodaje med državami članicami.
Komisija ne sme pozabiti na svojo izjavo v 
zvezi s sedmim okvirnim programom, da 
bo nadaljevala sedanjo prakso in 
regulativnemu odboru ne bo predložila 
predlogov za projekte, ki vključujejo 
raziskovalne dejavnosti, ki uničujejo 
človeške zarodke, vključno za 
pridobivanje izvornih celic1 . Ta zaveza 
mora biti vključena v to uredbo, da bo 
zagotovljena pravna kontinuiteta.
__________________
1Točka 12 izjave Komisije o členu 6, 
priloženem k Sklepu št. 1982/2006/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (UL L 412, 
30.12.2006, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je dati pravno veljavo zavezi Komisije o raziskavah 
izvornih celic.

Predlog spremembe 319
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Med zakonodajo držav članic o 
raziskavah, ki uporabljajo človeške 
zarodke in izvorne celice človeških 
zarodkov, obstajajo velike razlike. Politika 
Unije si ne sme prizadevati za uskladitev 
zakonodaje med državami članicami. V 
zvezi s sedmim okvirnim programom je 
Komisija izjavila, da bo „nadaljevala 
sedanjo prakso in regulativnemu odboru 
ne bo predložila predlogov za projekte, ki 
vključujejo raziskovalne dejavnosti, ki 
uničujejo človeške zarodke, vključno za 
pridobivanje izvornih celic.“1. To zavezo 
bi bilo dobro vključiti v to uredbo, da bo 
zagotovljena pravna varnost.
__________________
1 Točka 12 izjave Komisije o členu 6, 
priloženem k Sklepu št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013), 
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UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 320
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Upoštevati bi bilo treba velike razlike 
med nacionalno zakonodajo držav članic 
glede raziskav, v katerih se uporabljajo
človeški zarodki in izvorne celice
človeških zarodkov. Raziskovalna politika 
Unije si ne sme prizadevati za uskladitev 
zakonodaje med državami članicami.
Komisija ne sme pozabiti na svojo izjavo v 
zvezi s sedmim okvirnim programom, da 
bo nadaljevala sedanjo prakso in 
regulativnemu odboru ne bo predložila 
predlogov za projekte, ki vključujejo 
raziskovalne dejavnosti, ki uničujejo 
človeške zarodke, vključno za 
pridobivanje izvornih celic1 . Ta zaveza 
mora biti vključena v to uredbo, da bo 
zagotovljena pravna kontinuiteta.
__________________
1Točka 12 izjave Komisije o členu 6, 
priloženem k Sklepu št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (UL L 412, 
30.12.2006, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 321
Fiona Hall, Kent Johansson
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Vendar pa spoznanja kažejo, da 
bi raziskave izvornih celic lahko pripeljale 
do zdravljenja in terapij za bolnike, ki 
obolevajo za najrazličnejšimi boleznimi, 
vključno z neozdravljivimi 
nevrodegenerativnimi boleznimi, kot so 
Parkinsonova bolezen, bolezen, ki 
povzroči odmiranje motoričnih nevronov 
in multipla skleroza ter diabetes tipa 1, 
kardiovaskularna obolenja, poškodbe 
jeter, hrbtenjače in slepota. Število 
primerov teh bolezni se bo s starajočim 
prebivalstvom v mnogih primerih 
povečalo. Da bi omogočili boljše 
razumevanje velikanskega potenciala 
izvornih celic, bi morali znanstvenikom 
omogočiti nadaljevanje raziskav izvornih 
celic na vseh področjih, če posamezna 
država članica to dopušča. Uporaba 
človeških izvornih celic, tako odraslih ljudi 
kot zarodkov, pa je vendarle je odvisna od 
presoje znanstvenikov glede na cilje, ki jih 
želijo doseči, in stroge etične presoje. 
Projekti, ki vključujejo uporabo izvornih 
celic človeških zarodkov in niso pridobili 
odobritve držav članic, se ne smejo 
financirati. Dejavnosti, ki so prepovedane v 
vseh državah članicah, se ne smejo 
financirati. Dejavnost, ki je prepovedana v 
posamezni državi članici, se v tej državi 
članici ne sme financirati.

Or. en

Predlog spremembe 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Komisija si prizadeva za pravičnost 
pri uporabi človeških izvornih celic 
odraslih, zarodkov ali iz popkovine.
Uporaba človeških izvornih celic je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
terapevtske cilje, ki jih želijo doseči, in 
stroge etične presoje. Projekti, ki 
vključujejo uporabo izvornih celic 
človeških zarodkov, se lahko financirajo 
takoj, ko jih zadevne države članice 
odobrijo. Dejavnosti, ki so prepovedane v 
vseh državah članicah, se ne smejo 
financirati. Dejavnost, ki je prepovedana v 
posamezni državi članici, se v tej državi 
članici ne sme financirati. Vendar pa se 
medicinske raziskave o vseh vrstah 
izvornih celic financirajo v državi članici, 
kjer je ta dejavnosti dovoljena.

Or. fr

Obrazložitev

Glede občutljivega vprašanja raziskav o različnih vrstah izvornih celic, zlasti tistih iz 
nadštevilnih zarodkov, moramo imeti objektiven, strpen in nepristranski pristop.

Predlog spremembe 323
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 

(25) Izvorne celice so se izkazale za 
učinkovite pri številnih postopkih 
zdravljenja, zlasti v regenerativni 
medicini. Unija bi morala zato še naprej 
podpirati raziskave na tem področju.
Evropska komisija ne glede na to 
priznava, da raziskave izvornih celic 
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izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se ne 
smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, se 
v tej državi članici ne sme financirati.

človeških zarodkov porajajo etične 
pomisleke, zato se je izrecno vzdržala 
spodbujanja njihove uporabe. Uporaba 
človeških izvornih celic odraslih ljudi,
zlasti tistih, pridobljenih iz popkovnične 
krvi in induciranih pluripotentnih 
matičnih celic, je odvisna od presoje 
znanstvenikov glede na cilje, ki jih želijo 
doseči, in stroge etične presoje. Projekti, ki 
vključujejo uporabo izvornih celic 
človeških zarodkov, se ne smejo 
financirati. Dejavnosti, ki so prepovedane v 
vseh državah članicah, se ne smejo 
financirati. Dejavnost, ki je prepovedana v 
posamezni državi članici, se v tej državi 
članici ne sme financirati.

Or. it

Predlog spremembe 324
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov se v 
državah članicah razlikuje. Zato se iz 
proračuna Evropske unije projekti, ki 
vključujejo uporabo izvornih celic 
človeških zarodkov, ne smejo financirati.

Or. en
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Predlog spremembe 325
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 326
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Uporaba človeških izvornih celic
odraslih ljudi je odvisna od presoje 
znanstvenikov glede na cilje, ki jih želijo 
doseči, in stroge etične presoje v 
organizaciji Evropske komisije.
Dejavnosti, ki so prepovedane v vseh 
državah članicah, se ne smejo financirati. 
Dejavnost, ki je prepovedana v posamezni 
državi članici, se v tej državi članici ne sme 
financirati.
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prepovedane v vseh državah članicah, se ne 
smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, se 
v tej državi članici ne sme financirati. .

Or. it

Obrazložitev

V sektorju, kjer se etične izbire in pravne rešitve v posameznih državah članicah tako 
razlikujejo, je treba spoštovati načelo subsidiarnosti. Po načelu usklajenosti EU je treba na 
podlagi sodne prakse Sodišča Evropske unije v zadevi Brüstle odreči financiranje 
raziskovalnim projektom, omenjenim v zgornji določbi. Sklic na Evropsko komisijo je 
natančnejše povzemanje odstavka 6 njene izjave z dne 30. decembra 2006.

Predlog spremembe 327
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Sodišče Evropske unije je v zadevi 
C–34/101 razsodilo, da pravo Unije 
onemogoča patentiranje izvornih celic 
človeških zarodkov. Ta sodba ne vpliva na 
nacionalno zakonodajo o tovrstnih 
raziskavah oziroma financiranje iz 
proračunov držav članic. Kljub temu ima 
sodba učinek na pravo Unije. Tej uredbi 
bi domnevno lahko oporekalo Sodišče, če 
ne bi izvzemala financiranja raziskav, ki 
uporabljajo izvorne celice človeških 
zarodkov. Zato je priporočljivo, da se ta 
vrsta raziskav izključi iz financiranja 
Unije in prepusti državnim proračunom 
za raziskovanje.
__________________
1 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. 
oktobra 2011 v zadevi C–34/10, Oliver 
Brüstle proti Greenpeace e.V., še 
neobjavljena.

Or. en
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Predlog spremembe 328
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Sodišče Evropske unije je v zadevi 
C–34/101 razsodilo, da pravo Unije 
onemogoča patentiranje izvornih celic 
človeških zarodkov. V skladu s to sodbo, 
bi morali raziskave izvornih celic 
zarodkov izključiti iz financiranja Unije.
__________________
1 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. 
oktobra 2011 v zadevi C–34/10, Oliver 
Brüstle proti Greenpeace

Or. en

Predlog spremembe 329
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Sodišče Evropske unije je v zadevi 
C–34/101 razsodilo, da pravo Unije 
onemogoča patentiranje izvornih celic 
človeških zarodkov. V skladu s to sodbo, 
bi morali raziskave izvornih celic 
zarodkov izključiti iz financiranja Unije.
__________________
1 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. 
oktobra 2011 v zadevi C–34/10, Oliver 
Brüstle proti Greenpeace

Or. en
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Predlog spremembe 330
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Unija bi morala spodbujati 
znanstvenike, katerih raziskave se 
financirajo iz proračuna Unije, da svoje 
izume patentirajo v Evropi. Ker izvorne 
celice človeških zarodkov ne morejo biti 
patentirane, je treba tovrstne raziskave 
izvzeti iz financiranja Unije in jih 
financirati izključno iz državnih 
proračunov.

Or. en

Predlog spremembe 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Komisija bi morala v sedanjem 
okvirnem programu bolje upoštevati 
raziskave o celicah iz popkovnične krvi 
(zmožnost razlikovanja, širjenja ter 
avtologna ali alogena uporaba, 
pomanjkanje imunskega odziva 
prejemnika), ki se že uspešno uporabljajo 
pri zdravljenju nekaterih bolezni.

Or. fr

Obrazložitev

Raziskave na izvornih celicah iz popkovnične krvi bi morale biti tretji način raziskav, ki se 
izrecno spodbujajo v programu Unije Obzorje 2020.
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Predlog spremembe 332
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) V okviru sedmega okvirnega 
programa mora vsak projekt, ki 
predvideva uporabo človeških izvornih 
celic, uspešno prestati znanstveno oceno; 
neodvisni znanstveni strokovnjaki takrat 
ocenijo nujnost uporabe takih izvornih 
celic za dosego znanstvenih ciljev. V 
okviru Obzorja 2020 bi se to moralo 
nadaljevati.

Or. en

Predlog spremembe 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Nedavno odkritje induciranih 
pluripotentnih matičnih celic je dodalo 
nov način raziskav k tistim o človeških 
izvornih celicah odraslih in zarodkov, ki 
obstajajo že nekaj let, kar je istočasno 
zbudilo upanje pri bolnikih, ki čakajo na 
zdravljenje. Zdi se primerno, da Unija 
deluje na tem področju in pri tem 
upošteva naslednje elemente:
– interes znanstvene skupnosti za vse vrste 
raziskav;
– ravnovesje, ki ga je treba najti med 
različnimi vrstami raziskav o izvornih 
celicah, pri čemer se ne sme dati prednosti 
eni vrsti raziskav;
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– nepristransko presojo etičnih vprašanj, 
ki jih predstavlja vsaka vrsta izvornih 
celic.

Or. fr

Predlog spremembe 334
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Z raziskovalno politiko Unije in 
financiranjem raziskav je treba zagotoviti, 
da znanstveniki, ki svoje raziskave 
opravljajo z denarjem davkoplačevalcev 
Unije, svoje izume tudi patentirajo v Uniji. 
Ker izvorne celice človeških zarodkov ne 
morejo biti patentirane (glej sodbo 
Sodišča Evropske unije C-34/10), je treba 
tovrstne raziskave izvzeti iz financiranja 
Unije, da bi zagotovili odgovorno porabo 
denarja davkoplačevalcev. Kljub temu pa 
se država članica lahko odloči, da bo 
tovrstne raziskave financirala izključno iz 
svojega državnega proračuna v skladu s 
svojo nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 335
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Unija mora spodbujati 
znanstvenike, katerih raziskave se 
financirajo iz proračuna Unije, da svoje 
izume patentirajo v Evropi. Ker izvorne 
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celice človeških zarodkov ne morejo biti 
patentirane, je treba tovrstne raziskave 
izvzeti iz financiranja Unije in jih 
financirati izključno iz državnih 
proračunov.

Or. en

Predlog spremembe 336
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Z raziskovalno politiko Unije in 
financiranjem raziskav je treba zagotoviti, 
da znanstveniki, ki svoje raziskave 
opravljajo z denarjem davkoplačevalcev 
Unije, svoje izume tudi patentirajo v Uniji. 
Ker izvorne celice človeških zarodkov ne 
morejo biti patentirane (glej sodbo 
Sodišča Evropske unije C-34/10), je treba 
tovrstne raziskave izvzeti iz financiranja 
Unije, da bi zagotovili odgovorno porabo 
denarja davkoplačevalcev. Kljub temu pa 
se država članica lahko odloči, da bo 
tovrstne raziskave financirala izključno iz 
svojega državnega proračuna v skladu s 
svojo nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25c) Močno je treba podpreti raziskave 
alternativnih virov izvornih celic, ki ne 
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prihajajo iz zarodkov, ki so se pokazale za 
obetavnejše in manj sporne. Ta pobuda bo 
med drugim okrepila konkurenčnost 
Unije na tem področju.

Or. en

Obrazložitev

Z znanstvenega vidika pomenijo izvorne celice človeških zarodkov precejšnje razočaranje, saj 
se njihova obetavnost za namene kliničnih raziskav danes zmanjšuje. V nasprotju s tem pa 
znanstveni napredek pri raziskavah z alternativnimi izvornimi celicami (odraslih, pridobljenih 
iz popkovine ali inducirane pluripotentne), ki niso sporne, obetajo boljše možnosti klinične 
uporabe ali pa so z njimi že dosegli splošne klinične uspehe. 

Predlog spremembe 338
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije. Ustrezna uskladitev s 
sredstvi za kohezijsko politiko in 
usklajeno ukrepanje bosta zmanjšala 
vrzeli na področju raziskav in inovacij v 
Evropski uniji, ob upoštevanju posebnosti 
regij iz členov 174, 349 in 355(1) PDEU.

Or. pt

Obrazložitev

Potrebna je ustrezna struktura za povezavo sredstev za regionalno in kohezijsko politiko s 
financiranjem programa Obzorje 2020, ob upoštevanju posebnih značilnosti regij iz členov 
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174, 349 in 355(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije. Vendar pa je bistvenega 
pomena, da obstaja jasna ločnica med 
načinom dodeljevanja sredstev: Sredstva 
za raziskave in razvoj v okviru Obzorja 
2020 bi bilo treba vedno dodeljevati na 
osnovi meril odličnosti raziskav in 
potenciala za dosego konkretnih 
rezultatov na področju inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 340
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 

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

kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije. Obzorje 2020 mora graditi 
tudi na uspehu obstoječih pobud, kot so 
regije znanja in instrument skupnega 
raziskovanja.

Or. de

Predlog spremembe 341
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 342
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Razsežnosti izključno notranje varnosti ni več, saj so številne današnje grožnje svetovnega 
značaja (npr. spletni kriminal, terorizem). Glede na to se je Unija ustrezno organizirala in za 
vodjo ESZD postavila podpredsednico Komisije. Tudi program Obzorje bi moral podobno 
upoštevati to potrebo.

Predlog spremembe 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Za celovito uresničitev ciljev 
strategije Evropa 2020, mora kohezijska 
politika Unije prispevati h krepitvi nabora 
znanj in spretnosti ter inovacijske 
zmogljivosti na lokalni ravni kot tudi k 
razvoju instrumentov in k sodelovanju, ki 
spodbuja sodelovanje med različnimi 
regijami Evrope. Taki instrumenti in tako 
sodelovanje so bistveni za izvajanje in 
uspeh programa odličnosti Obzorje 2020 
na lokalni, regionalni in evropski ravni.
Poleg tega bi morali operativni programi 
in strategije za raziskave, inovacije in 
pametno specializacijo stremeti k tesnejši 
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povezavi med Obzorjem 2020 in 
strukturnimi skladi.

Or. fr

Predlog spremembe 344
Alyn Smith

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Program Obzorje 2020 bi moral, da 
bi dosegel večjo in boljšo povezavo med 
raziskavami in inovacijami, podpirati 
prenos znanja in tehnologije, pri čemer bi 
moral posebno pozornost nameniti 
razmerju med raziskavami, ki se izvajajo v 
javni sferi, in proizvodno strukturo Unije 
v vseh njenih regijah.

Or. en

Predlog spremembe 345
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) S programom Obzorje 2020 bi si 
morali prizadevati za spodbujanje 
odličnosti raziskav po vseh evropskih 
regijah kot temeljnega pogoja za 
geografsko uravnoteženo rast in 
inovativno strategijo Unije in za 
podpiranje mobilnosti raziskovalcev kot 
sredstva, ki preprečuje oblike bega 
možganov v državah članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Za izkoriščanje medsebojnih 
učinkov politik bi morali v program 
Obzorje 2020 in v kohezijsko politiko 
vključiti priložnosti za odličnost.

Or. en

Predlog spremembe 347
Alyn Smith

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26b) Evropski lokalni in regionalni 
organi imajo pomembno vlogo pri 
izvajanju evropskega raziskovalnega 
prostora in zagotavljanju učinkovitega 
usklajevanja finančnih instrumentov 
Unije, zlasti pri spodbujanju povezav med 
Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi, v 
okviru regionalnih inovacijskih strategij, 
ki temeljijo na pametni specializaciji. 
Regije imajo ključno vlogo tudi pri 
razširjanju in uresničevanju rezultatov 
Obzorja 2020 in pri zagotavljanju 
dopolnilnega financiranja.

Or. en
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Predlog spremembe 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) MSP so pomemben vir inovacij in 
rasti v Evropi. Zato je v Obzorju 2020, kot 
je Komisija opredelila v svojem 
priporočilu 2003/361/ES z dne 6. maja 
2003, potrebna odločna udeležba MSP. S 
tem bi morali biti podprti cilji Akta za mala 
podjetja. MSP predstavljajo več kot 95 % 
vseh podjetij v Uniji. Vendar so med njimi 
velike razlike, zato je za različne vrste 
MSP potreben različen pristop. Zato bi 
moral program Obzorje 2020 zagotoviti 
sveženj različnih instrumentov za podporo 
raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti in 
zmogljivosti MSP, kot so neposredno 
financiranje, boljše sodelovanje v skupnih 
projektih, lažji dostop do financiranja, 
nadgradnja znanj in učna mobilnost 
kadrov ter Eurostars. Poleg tega bi moral 
program Obzorje 2020 podpirati mala 
srednja kapitalska podjetja (firme, ki jih 
vodijo podjetniki z do 1000 zaposlenimi), 
saj imajo mnoga potencial za rast.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev MSP je zelo široka.. Različne vrste MSP potrebujejo različne pristope. Program 
Obzorje 2020 bi moral zagotoviti sveženj različnih instrumentov, ki bi se lahko namensko 
uporabili za različne podskupine MSP, na primer glede na velikost, fazo rasti, sektor in 
intenzivnost raziskav in inovacij. 

Predlog spremembe 349
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) MSP so pomemben vir inovacij in 
rasti v Evropi. Zato je v Obzorju 2020, kot 
je Komisija opredelila v svojem 
priporočilu 2003/361/ES z dne 6. maja 
2003, potrebna odločna udeležba MSP. V 
ta namen bi morali razviti niz 
instrumentov v podporo raziskav in 
inovacij v različnih fazah inovacijskega 
kroga in ob upoštevanju različnih 
velikosti in vrst MSP. Vsaj 20 % 
proračunskih sredstev Obzorja 2020 bi 
morali biti skozi celotno izvrševanja 
namenjenih MSP. Natančneje, se bo vsaj 
10 % proračuna za Obzorje 2020 stekalo 
preko instrumenta MSO, ki bi ga morala 
upravljati in izvajati ena sama namenska 
administrativna struktura.

Or. en

Predlog spremembe 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 351
Catherine Trautmann
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) MSP so pomemben vir inovacij in 
rasti v Evropi. Zato je v Obzorju 2020, kot
je Komisija opredelila v svojem 
priporočilu 2003/361/ES z dne 6. maja 
2003, potrebna odločna udeležba MSP. S 
tem bi morali biti podprti cilji Akta za mala 
podjetja16.

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

Or. fr

Predlog spremembe 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V znanstveni in tehnološki bazi 
Unije igrajo univerze ključno vlogo kot 
ustanove odličnosti, tako v izobraževanju 
kot v raziskovanju.
Raziskovalne in tehnološke organizacije 
združujejo različne akterje s celotne verige 
inovacij, od temeljnih do tehnoloških
raziskav, od razvoja proizvodov in 
postopkov do oblikovanja prototipov in 
predstavitev, pa vse do celovitega 
izvajanja v javnem in zasebnem sektorju. 
Industrija ter mala in srednja podjetja so 
bistvenega pomena za prenos rezultatov 
na trg. S programom Obzorje 2020 bi 
morali spodbuditi naložbe zasebnega 
sektorje v raziskave, razvoj in inovacije, 
da bi se delež skupnih javnih in zasebnih 
naložb v raziskave in razvoj povzpel do 3 
% BNP.

Or. en
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Predlog spremembe 353
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V znanstveni in tehnološki bazi 
Unije igrajo univerze ključno vlogo kot 
ustanove odličnosti, tako v izobraževanju 
kot v raziskovanju. Raziskovalne in 
tehnološke organizacije imajo osrednjo 
vlogo v inovacijskem okolju, saj 
združujejo različne akterje s celotne verige 
inovacij, od temeljnih do tehnoloških 
raziskav, od razvoja proizvodov in 
postopkov do oblikovanja prototipov in 
predstavitev, pa vse do celovitega 
izvajanja v javnem in zasebnem sektorju.  
Industrija in mala in srednja podjetja so 
bistvenega pomena za prenos rezultatov 
na trg. S programom Obzorje 2020 bi 
morali spodbuditi naložbe zasebnega 
sektorje v raziskave, razvoj in inovacije, 
da bi se delež skupnih javnih in zasebnih 
naložb v raziskave in razvoj povzpel do 3 
% BNP (pri čemer bi naj zasebni sektor 
prispeval dve tretjini).

Or. en

Predlog spremembe 354
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Da bi povečali učinek programa 
Obzorje 2020, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti multidisciplinarnemu, 



PE492.656v01-00 92/174 AM\906699SL.doc

SL

interdisciplinarnemu in 
transdisciplinarnemu pristopu, ki so 
potrebni dejavniki za okrepitev 
znanstvenega napredka. Do prebojev v 
znanosti pogosto prihaja na mejah in 
presečiščih znanstvenih področij in 
znanja. Poleg tega so zaradi zapletenosti 
problemov in izzivov, s katerimi se Evropa 
sooča, potrebne rešitve, ki jih je mogoče 
poiskati le ob sodelovanju več strokovnih 
področij in družbenih akterjev.

Or. en

Predlog spremembe 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Da bi povečali učinek programa 
Obzorje 2020, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti multidisciplinarnemu, 
interdisciplinarnemu in 
transdisciplinarnemu pristopu, ki so 
potrebni dejavniki za okrepitev 
znanstvenega napredka. Do prebojev v 
znanosti pogosto prihaja na mejah in 
presečiščih znanstvenih področij in 
znanja. Poleg tega so zaradi zapletenosti 
problemov in izzivov, s katerimi se Evropa 
sooča, potrebne rešitve, ki jih je mogoče 
poiskati le ob sodelovanju več strokovnih 
področij in družbenih akterjev.

Or. en

Obrazložitev

Multidisciplinarni,  interdisciplinarni in transdisciplinarni pristop so bistveni za napredek na 
področju znanosti in inovacij. Zapletenosti obstoječih problemov pogosto ni kos eno samo 
znanstveno področje oziroma raziskovalci sami. Da bi poiskali in razvili najboljše rešitve, 
morajo imeti različna področja in družbeni akterji skupne cilje ali skupne kognitivne 
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strukture. Zato mora Obzorje 2020 ne le predvideti, ampak tudi spodbujati multidisciplinarni 
in interdisciplinarni pristop.

Predlog spremembe 356
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V znanstveni in tehnološki bazi 
Unije igrajo univerze in raziskovalne 
organizacije ključno vlogo kot ustanove 
odličnosti, tako v izobraževanju kot v 
raziskovanju.

Or. en

Obrazložitev

V sistemih mnogih držav imajo raziskovalne organizacije vodilno vlogo pri raziskavah na 
visoki ravni.

Predlog spremembe 357
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V znanstveni in tehnološki bazi 
Unije igrajo univerze in raziskovalne 
organizacije ključno vlogo kot ustanove 
odličnosti, tako v izobraževanju kot v 
raziskovanju.

Or. en

Predlog spremembe 358
Luigi Berlinguer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V znanstveni in tehnološki bazi 
Unije igrajo univerze ključno vlogo kot 
ustanove odličnosti, tako v izobraževanju 
kot v raziskovanju, saj navezujejo 
evropski visokošolski prostor na evropski
raziskovalni prostor.

Or. en

Predlog spremembe 359
Luigi Berlinguer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27b) Za čim večji vpliv programa Obzorje 
2020 bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti osnovni znanosti ter 
multidisciplinarnim in interdisciplirarnim 
pristopom kot potrebnim dejavnikom za 
večji znanstveni napredek. Do prebojev v 
znanosti pogosto prihaja na mejah in 
presečiščih posameznih znanstvenih 
področij. Poleg tega so zaradi zapletenosti 
problemov in izzivov, s katerimi se Evropa 
sooča, potrebne rešitve, ki jih je mogoče 
poiskati le ob sodelovanju več strokovnih 
področij.

Or. en

Predlog spremembe 360
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razvil tesnejše 
sinergije, ki so lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev.

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razvil tesnejše 
sinergije, ki so lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev. Usklajevanje in 
spremljanje v okviru Obzorja 2020 bi 
moralo zagotoviti optimalno porabo 
sredstev in preprečiti nepotrebno 
podvajanje odhodkov, ne glede na to, 
kateri viri financiranja so uporabljeni.

Or. es

Obrazložitev

Poudariti je treba, da bodo vse sinergije pozitivne, če bo poskrbljeno za dobro usklajevanje in 
ustrezno spremljanje, da se prepreči nepotrebno podvajanje.

Predlog spremembe 361
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razvil tesnejše 
sinergije, ki so lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev.

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, pa tudi z vzajemno 
koristnimi in dostopnimi mednarodnimi 
programi, ki podpirajo raziskave in 
inovacije, razvil tesnejše sinergije, ki so 
lahko tudi v obliki javno-javnih 
partnerstev.

Or. en

Obrazložitev

Program Obzorje 2020 bo odprt organizacijam tretjih držav, prav tako pa je treba zagotoviti, 
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da bodo raziskovalni programi v tretjih državah organizacijam EU odprti tudi v praksi, ne pa 
zgolj v teoriji. 

Predlog spremembe 362
Alyn Smith

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razvil tesnejše 
sinergije, ki so lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev.

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z mednarodnimi, 
nacionalnimi in regionalnimi programi, ki 
podpirajo raziskave in inovacije, razvil 
tesnejše sinergije, ki so lahko tudi v obliki 
javno-javnih partnerstev.

Or. en

Predlog spremembe 363
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Večji učinek bi moral biti dosežen
tudi z združevanjem sredstev Obzorja 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim 
evropskim ciljem na področju 
konkurenčnosti in pomagale pri 
spoprijemanju z družbenimi izzivi. Javno-
zasebna partnerstva v obliki skupnih 
tehnoloških pobud, vzpostavljenih na 
podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 

(29) Večji učinek bi bilo mogoče doseči
tudi z združevanjem sredstev Obzorja 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim 
evropskim ciljem na področju 
konkurenčnosti, sprostile zasebna sredstva
in pomagale pri spoprijemanju z 
družbenimi izzivi. Ta partnerstva bi 
morala temeljiti na dejanskem 
partnerstvu, tudi v smislu obveznosti in 
prispevkov iz zasebnega sektorja, 
opredeljevati in odgovarjati za konkretne 
cilje, ki se jih želi doseči, biti usklajena s 
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tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) se lahko 
nadaljujejo z uporabo struktur, ki bolj 
ustrezajo svojemu namenu.

preostankom programa Obzorje 2020 v 
smislu predpisov o pravicah intelektualne 
lastnine, pravic dostopa, preglednosti in 
odprtosti zainteresiranim novincem in 
manjšim akterjem, spodbujati 
vključevanje celotne vrednostne verige, se 
zavzemati za dodatne zasebne naložbe v 
raziskave in razvoj ter biti usklajena s 
strateškim programom Unije na področju 
raziskav, razvoja in inovacij.  Javno-
zasebna partnerstva v obliki skupnih 
tehnoloških pobud, vzpostavljenih na 
podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) se lahko 
nadaljujejo z uporabo struktur, ki bolj 
ustrezajo svojemu namenu, in ob 
upoštevanju zgoraj navedenih načel.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav lahko javno-zasebna partnerstva, vključno s skupnimi tehnološkimi pobudami, 
povečajo konkurenčnost industrije EU in sprostijo zasebna sredstva, morajo izpolnjevati 
minimalne pogoje glede ujemanja javnih sredstev in zasebnih partnerjev, uporabnosti 
običajnih pravil o pravicah intelektualne lastnine, pravic dostopa in odprtosti sodelovanja za 
novince in manjše akterje, preglednosti razpisov, njihovega dopolnjevanja tradicionalnih 
transnacionalnih sodelovalnih projektov ter njihove usklajenosti s strateškim programom EU 
na področju raziskav in razvoja.

Predlog spremembe 364
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Večji učinek bi moral biti dosežen tudi 
z združevanjem sredstev Obzorja 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-

(29) Večji učinek bi moral biti dosežen tudi 
z združevanjem sredstev Obzorja 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-
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zasebnih partnerstev na ključnih področjih, 
na katerih bi lahko raziskave in inovacije 
prispevale k obsežnejšim evropskim ciljem 
na področju konkurenčnosti in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. 
Javno-zasebna partnerstva v obliki 
skupnih tehnoloških pobud, vzpostavljenih 
na podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) se lahko 
nadaljujejo z uporabo struktur, ki bolj 
ustrezajo svojemu namenu.

zasebnih partnerstev na ključnih področjih, 
na katerih bi lahko raziskave in inovacije 
prispevale k obsežnejšim evropskim ciljem 
na področju konkurenčnosti in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. 
Obstoječa javno-zasebna partnerstva v 
obliki skupnih tehnoloških pobud, 
vzpostavljenih na podlagi Sklepa 
št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
Sedmem okvirnem programu Evropske 
skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013) se 
lahko nadaljujejo z uporabo struktur, ki 
bolj ustrezajo svojemu namenu. Predvsem 
bi bilo treba pregledati njihovo 
upravljanje in delovanje, da bi zagotovili 
odprto, pregledno, učinkovito in uspešno 
delovanje ter ponudili priložnost za 
sodelovanje širokemu krogu 
zainteresiranih strani, dejavnih na 
posebnih področjih. Komisija bi morala 
prav tako oceniti, kakšne so možnosti, da 
bi v skupne tehnološke pobude in druga 
vzpostavljena javno-zasebna partnerstva 
vključila vidik izobraževanja kot 
bistvenega elementa trikotnika znanja.

Or. en

Predlog spremembe 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Večji učinek bi moral biti dosežen tudi 
z združevanjem sredstev Obzorja 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-
zasebnih partnerstev na ključnih področjih, 
na katerih bi lahko raziskave in inovacije 
prispevale k obsežnejšim evropskim ciljem 
na področju konkurenčnosti in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. 

(29) Večji učinek bi moral biti dosežen tudi 
z združevanjem sredstev Obzorja 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-
zasebnih partnerstev na ključnih področjih, 
na katerih bi lahko raziskave in inovacije 
prispevale k obsežnejšim evropskim ciljem 
na področju konkurenčnosti in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. 
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Javno-zasebna partnerstva v obliki skupnih 
tehnoloških pobud, vzpostavljenih na 
podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) se lahko 
nadaljujejo z uporabo struktur, ki bolj 
ustrezajo svojemu namenu.

Javno-zasebna partnerstva v obliki skupnih 
tehnoloških pobud, vzpostavljenih na 
podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) se lahko 
nadaljujejo z uporabo struktur, ki bolj 
ustrezajo svojemu namenu. Komisija 
zagotovi en sam vir financiranja, razen če 
obstaja jasen sporazum med Komisijo in 
državami članicami, da bodo zagotovile 
dovolj velik proračun za skupno 
financiranje določene pobude.

Or. en

Obrazložitev

Institucionalizirana javno-zasebna partnerstva so povezana z visoko upravno obremenitvijo, 
prav tako pa zahtevajo veliko priprav. Nova javno-zasebna partnerstva, ki izpolnjujejo 
opredeljena merila, bi morala temeljiti na modelu financiranja z enim samim virom 
financiranja (Komisija). En sam vir financiranja programa Obzorje 2020 (Komisija) je 
najustreznejša rešitev, saj je tako mogoče poenostaviti izvajanje projektov in različnim 
sodelujočim državam zagotoviti enake možnosti sodelovanja.

Predlog spremembe 366
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 

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

razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja. Komisija bi morala na 
podlagi politik in potreb Unije oblikovati 
strategijo, s katero bi bolje usmerjala in 
začrtala prednostne naloge za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, 
opredelila ključne tretje države ter 
znanstvena in tehnološka področja, na 
katera se je še posebej vredno osredotočiti.  

Or. en

Predlog spremembe 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi.
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja. Mednarodno sodelovanje 
bi moralo upoštevati zmožnosti in vlogo, 
ki jo lahko imajo najbolj oddaljene regije 
ter čezmorske države in ozemlja v regijah, 
kjer se nahajajo.

Or. fr
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Obrazložitev

Najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja, ki se nahajajo po vsem svetu, so 
tako lahko posrednik za dejavnosti Evropske unije, zlasti za mednarodno sodelovanje.

Predlog spremembe 368
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja. Da bi zagotovili, da 
sredstva, razdeljena v okviru programa 
Obzorje 2020, ne bodo v nasprotju s 
temeljnimi vrednotami Unije ter da bi 
spodbujali skladnost z zunanjo in 
razvojno politiko Unije, bi bilo treba 
opredeliti posebne predpise za tretje 
države, za katere obstaja utemeljen sum, 
da kršijo človekove pravice oziroma da so 
vpletene v oborožene ali ozemeljske spore. 

Or. en

Predlog spremembe 369
Marisa Matias
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja. Vendar pa bi se morali 
izogibati sodelovanju na področju 
raziskav z morebitno dvojno rabo s 
tretjimi državami, ki ne spoštujejo 
človekovih pravic, resolucij OZN in 
mednarodnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 370
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 

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

razvojne mednarodne sodelovalne 
raziskovalne mreže in politike Unije, 
vključno z razvojem sinergij z zunanjimi 
programi, obenem pa prispevalo k 
mednarodnim zavezam Unije, kot je 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja.

Or. en

Predlog spremembe 371
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja in ciljev RIO+20.

Or. en

Predlog spremembe 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Razmisliti bi bilo treba o 
spodbujanju sodelovanja raziskovalnih 
ekip pri različnih projektih, da bi povečali 
kakovost raziskav in inovacij ter okrepili 
možnost mednarodnega sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 373
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se ohranili enaki pogoji za vsa 
podjetja, dejavna na notranjem trgu, mora 
biti financiranje iz Obzorja 2020 
oblikovano v skladu s pravili o državni 
pomoči, da se zagotovi učinkovitost javne 
porabe in se preprečijo izkrivljanja trga, 
kot so izpodrivanje zasebnih sredstev,
ustvarjanje neučinkovitih tržnih struktur ali 
ohranjanje neučinkovitih podjetij.

(31) Da bi se ohranili enaki pogoji za vsa 
podjetja, dejavna na notranjem trgu, mora 
biti financiranje iz Obzorja 2020 
oblikovano v skladu s pravili o državni 
pomoči, da se zagotovi učinkovitost javne 
porabe in se preprečijo izkrivljanja trga, 
kot so izpodrivanje zasebnih sredstev ali
ustvarjanje neučinkovitih tržnih struktur.

Or. fr

Predlog spremembe 374
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Potrebo po novem pristopu k nadzoru 
in upravljanju tveganja na področju 
financiranja raziskav v Uniji je priznal 
Evropski svet 4. februarja 2011, ko je 
pozval k vzpostavitvi novega ravnovesja 

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

med zaupanjem in nadzorom ter 
prevzemanjem tveganja in izogibanjem 
tveganju. Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 11. novembra 2010 o 
poenostavitvi izvajanja raziskovalnih 
okvirnih programov pozval k 
pragmatičnemu premiku k upravni in 
finančni poenostavitvi ter izrazil mnenje, 
da bi moralo upravljanje financiranja 
evropskih raziskav bolj temeljiti na 
zaupanju in udeležencem omogočati večja 
tveganja. Poročilo o vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa za raziskave (2007–
2013) ugotavlja, da je za pomemben 
napredek pri poenostavitvi potreben bolj 
radikalen pristop in da je treba ponovno 
obravnavati potrebe glede ravnovesja med 
tveganjem in zaupanjem. To upravno in 
finančno poenostavitev bi bilo treba 
opraviti pred začetkom izvajanja 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 375
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu: 
„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 
podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij ter spodbuja boljše 
izkoriščanje industrijskega potenciala 
politik na področju inovacij, raziskav in 
tehnološkega razvoja. V okviru te uredbe 
se ne sme financirati upravnih odhodkov 
Komisije za izvajanje tega programa niti 
izgradnje ali upravljanja velikih evropskih 
infrastrukturnih projektov, kot so Galileo, 
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GMES ali ITER. 

Or. en

Obrazložitev

7. okvirni program se je prevečkrat zlorabljal za financiranje vrzeli v velikih evropskih 
projektih, kot so Galileo, GMES ali ITER. Čeprav Evropski parlament podpira te projekte in 
njihovo financiranje, je treba izrecno poudariti, da se v okviru programa Obzorje 2020 ne 
sme financirati prekoračitve stroškov pri njihovem uvajanju ali delovanju.  

Predlog spremembe 376
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 377
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij“ pomeni celoten spekter 
dejavnosti na področju raziskav, 

(a) „dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij“ pomeni celoten spekter 
dejavnosti na področju raziskav, 
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tehnološkega razvoja, predstavitev in 
inovacij, vključno s spodbujanjem 
sodelovanja s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, razširjanjem 
in optimizacijo rezultatov ter spodbujanjem 
usposabljanja in mobilnost raziskovalcev v 
Uniji;

tehnološkega razvoja, predstavitev in 
inovacij, vključno s spodbujanjem 
sodelovanja s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, odprtim 
dostopom, razširjanjem in optimizacijo 
rezultatov ter spodbujanjem usposabljanja 
in mobilnost raziskovalcev v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 378
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „javno-zasebno partnerstvo“ pomeni 
partnerstvo, pri katerem se partnerji iz 
zasebnega sektorja, Unije in po potrebi 
drugi partnerji zavežejo, da bodo skupaj 
podprli razvoj in izvajanje raziskovalnega 
in inovacijskega programa ali dejavnosti;

(d) „javno-zasebno partnerstvo“ pomeni 
partnerstvo med partnerji iz zasebnega 
sektorja in javnega sektorja, na primer 
univerzami, raziskovalnimi 
organizacijami in drugimi javnimi 
organizacijami, ki jim Unija in njeni
partnerji zagotovijo podporo, da bi podprli 
razvoj in izvajanje raziskovalnega in 
inovacijskega programa ali dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 379
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „javno-javno partnerstvo“ pomeni 
partnerstvo, pri katerem se organi javnega 
sektorja ali organi z javnimi storitvami na 
regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni 
z Unijo zavežejo, da bodo skupaj podprli 

(e) „javno-javno partnerstvo“ pomeni 
partnerstvo, pri katerem se organi javnega 
sektorja ali organi z javnimi storitvami na 
lokalni, regionalni, nacionalni ali 
mednarodni ravni z Unijo zavežejo, da 
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razvoj in izvajanje raziskovalnega in 
inovacijskega programa ali dejavnosti.

bodo skupaj podprli razvoj in izvajanje 
raziskovalnega in inovacijskega programa 
ali dejavnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi dobili skupno opredelitev koncepta infrastrukture, je treba v zakonodajni dokument 
vključiti koncept, ki se že uporablja in ki razširja tradicionalno opredelitev, povezano s 
stavbami in fizičnimi naložbami.
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Predlog spremembe 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) ) „pametna specializacija“ pomeni 
koncept razvoja politike Evropske unije 
na področju razvoja, raziskav in inovacij. 
Cilj pametne specializacije je spodbujati 
smotrno in učinkovito uporabo javnih 
naložb s pomočjo sinergij med državami 
in regijami ter krepitvijo njihove 
inovacijske zmogljivosti. Strategija 
pametne specializacije je sestavljena iz 
večletnega programa strategij, ki naj bi 
razvil funkcionalen nacionalen ali 
regionalen sistem inovacij na področju 
raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Pametna specializacija je postopek, s katerim morajo regije opredeliti lastne zmogljivosti in 
oblikovati regionalni strateški program za prihodnost. Gre za zahtevo od spodaj navzgor, ki 
omogoča prerazporeditev sredstev iz strukturnih skladov v inovacije in program Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 382
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

instrument za spodbujanje zasebnih naložb, 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnosti, 
gospodarskega razvoja in odpornosti, 
socialnega vključevanja in industrijske 
konkurenčnosti Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izobraževanje je zelo pomembna vodilna pobuda strategije Evropa 2020. Je bistveno orodje 
za evropsko moč. Vključiti je treba prenose iz znanosti v izobraževalne programe.

Predlog spremembe 384
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje odličnih raziskav in 
razvoja, s čimer deluje kot instrument za 
spodbujanje naložb, ustvarjanje novih 
zaposlitvenih možnosti in zagotavljanje 
dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope. Program je 
usmerjen v dejavnosti, kjer posredovanje 
na ravni Unije prinaša višjo dodano 
vrednost kot posredovanje na nacionalni 
ali regionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov 
(Vladko Todorov Panayotov), Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Odličnost je najpomembnejše merilo za financiranje okvirnega programa, zato jo velja 



PE492.656v01-00 112/174 AM\906699SL.doc

SL

omeniti v ciljih programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 386
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Odličnost je najpomembnejše merilo za financiranje okvirnega programa, zato jo velja 
omeniti v ciljih programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 388
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 389
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 390
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 391
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AM\906699SL.doc 115/174 PE492.656v01-00

SL

konkurenčnosti Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 392
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 poteka v sodelovanju z 
državami članicami, da se zagotovi 
dopolnilnost in evropsko dodano vrednost 
politik za raziskave in inovacije, ki jih v 
državah članicah izvajajo lokalni organi.

Or. fr

Predlog spremembe 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju 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. Instrumente za povezavo med 
raziskavami, inovacijami in strukturnimi 
skladi je treba izvajati prek programov 
Regije znanja in Pametna specializacija. 
Oba programa morata biti vključena v 
evropski raziskovalni prostor, da bi 
oblikovali objektivne kazalnike za 
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stopnice do odličnosti.

Or. en

Obrazložitev

Regije znanja in Pametna specializacija utegneta biti pomembna instrumenta za ustvarjanje 
sinergij med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020.

Predlog spremembe 394
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva in družbe po vsej Uniji z 
dajanjem na razpolago zadostnih dodatnih 
sredstev za raziskave, razvoj in inovacije, s 
čimer prispeva k cilju financiranja 
raziskav in inovacij po vsej Uniji v višini 3 
% BDP do leta 2020. S tem podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020 in druge 
politike Unije kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora. Zadevni kazalniki uspešnosti so 
določeni v uvodu Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 395
Vicky Ford

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 

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na 
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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.

razpolago zadostnih dodatnih sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije. S tem 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020 in 
drugih politik Unije ter uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora s pomočjo posebnih in vzornih 
ukrepov za spodbujanje evropskih 
raziskav in inovacij. Zadevni kazalniki 
uspešnosti so določeni v uvodu Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 396
Gunnar Hökmark

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 v 
svetovnem merilu vodilnega ter na znanju 
in inovacijah temelječega gospodarstva po 
vsej Uniji z dajanjem na razpolago 
zadostnih dodatnih sredstev za pionirske in 
odlične raziskave, razvoj in inovacije. S 
tem podpira ustvarjanje svetovno 
konkurenčnih središč odličnosti, izvajanje 
strategije Evropa 2020 in drugih politik
Unije ter uresničitev in delovanje 
evropskega raziskovalnega prostora 
Zadevni kazalniki uspešnosti so določeni v 
uvodu Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 397
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 398
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 399
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vodilnemu položaju v industriji, in (b) vodilnemu položaju v industriji in 
storitvah, in;

Or. ro

Predlog spremembe 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) znanost in tehnologija; biološke vede, 
zdravje, zemlja, okolje, naravni viri in 
varna preskrba s hrano;

Or. en

Obrazložitev

Razlike med tehnologijami, inženirske znanosti, raziskave o človekovih in družbenih potrebah.

Predlog spremembe 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) socialne in ekonomske vede ter 
humanistika. Demografski izzivi, 
izobraževanje, teritorialna vprašanja, 
upravljanje, kultura, digitalne vsebine, 
humanistika, kulturna dediščina in 
nematerialna področja znanja.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembnost abstraktnih področij znanja, saj se je potrebno prilagajati svetovnim 
spremembam.

Predlog spremembe 402
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 raziskovalcev in 
raziskovalk kot vzornikov. S 
prosvetljevalnimi kampanjami zagotavlja 
informacije o tem, kaj je potrebno, da 
postaneš raziskovalec, in o možnostih na 
raziskovalnem področju, poleg informacij 
o pravicah nosečnic in mater.

Or. it

Predlog spremembe 403
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Iz tega programa se ne sme financirati 
niti upravnih odhodkov niti izgradnje ali 
upravljanja velikih evropskih 
infrastrukturnih projektov, kot so Galileo, 
GMES ali ITER.
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Or. en

Predlog spremembe 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. S prednostnimi nalogami in splošnimi 
smernicami iz odstavka 2 se lahko 
upoštevajo nove in nepredvidene potrebe, 
ki se pojavijo med obdobjem izvajanja 
Obzorja 2020. To lahko vključuje odzive 
na nove priložnosti, krizo in nevarnosti, 
na potrebe, povezane z razvojem novih 
politik Unije, ter na poskusno izvajanje 
ukrepov, predvidenih za podporo v okviru 
prihodnjih programov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 405
Emil Stojanov (Emil Stoyanov), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5а. Obzorje 2020 prispeva k privlačnosti 
poklicne poti raziskovalcev v vsej Evropi 
ter blaži učinke bega možganov. Zato se 
izvaja na način, ki spodbuja ustanovitev 
enotnega trga za raziskovalce, zlasti z 
vzpostavitvijo ustreznih mehanizmov za 
zmanjšanje razlik pri nagrajevanju 
raziskovalcev v okviru tega programa.

Or. en
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Predlog spremembe 406
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Obzorja 2020 znašajo 
87.740 milijonov EUR, od tega bo največ 
98,8 % dodeljenih za dejavnosti na podlagi 
naslova XIX Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU).

Or. it

Predlog spremembe 407
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odlična znanost, 27818 milijonov EUR; (a) odlična znanost, 32,3 %;

Or. en

Predlog spremembe 408
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odlična znanost, 27818 milijonov EUR; (a) odlična znanost, 31,8 % celotnega 
proračuna (pred programom ITER);

Or. en
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Obrazložitev

Delež proračuna, dodeljenega v ta namen, ne upošteva mojega predloga o vključitvi 
obveznosti za program ITER v razširjeni skupni proračun programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 409
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odlična znanost, 27818 milijonov EUR; (a) odlična znanost, 27,1 % celotnega 
proračuna;

Or. it

Predlog spremembe 410
Jean-Pierre Audy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vodilni položaj v industriji, 20 280 000 
000 EUR;

(b) vodilni položaj v industriji, 
[30.280.000.000 EUR];

Or. fr

Obrazložitev

Raziskave in inovacije so ključni dejavniki za uspeh industrijske politike in boljšo 
konkurenčnost industrijskih podjetij. Logično je, da se z zmanjšanjem oddelka "družbeni 
izzivi" doda 10 milijard EUR k oddelku "industrija".

Predlog spremembe 411
Oreste Rossi

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

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

(b) vodilni položaj v industriji, 28,8 % 
celotnega proračuna;

Or. it

Predlog spremembe 412
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) vodilni položaj v industriji, 26 %;

Or. en

Predlog spremembe 413
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) vodilni položaj v industriji, 23,3 % 
celotnega proračuna (pred programom 
ITER);

Or. en

Obrazložitev

Delež proračuna, dodeljenega v ta namen, ne upošteva mojega predloga o vključitvi 
obveznosti za program ITER v razširjeni skupni proračun programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 414
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeni izzivi, 35 888 000 000 EUR. (c) družbeni izzivi, [25.888.000.000 EUR].

Or. fr

Obrazložitev

Treba je bolje razporediti znesek in dodeliti dodatnih 10 milijard EUR vodilnemu položaju v 
industriji s prerazporeditvijo iz družbenih izzivov. Preostalih 25.888.000.000 EUR se zdi 
zadostna vsota za družbene izzive (zdravje, dobro počutje, trajnostno kmetijstvo, prehranska 
varnost, biogospodarstvo, pomorsko raziskovanje, čista energija, pametni, zeleni in 
integrirani prevoz, boj proti podnebnim spremembam, vključujoče, inovativne in varne 
družbe).

Predlog spremembe 415
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 41,3 % celotnega 
proračuna (pred programom ITER);

Or. en

Obrazložitev

Delež proračuna, dodeljenega v ta namen, ne upošteva mojega predloga o vključitvi 
obveznosti za program ITER v razširjeni skupni proračun programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 416
Oreste Rossi

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

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 39 % celotnega 
proračuna.

Or. it

Predlog spremembe 417
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 36,4 %.

Or. en

Predlog spremembe 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske raziskovalne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča je 2,52 
%1 celotnega proračuna za program 
Obzorje 2020, ob upoštevanju tega, da 
proračun za Skupno raziskovalno središče 
temelji zlasti na fiksnih stroških (osebje in 
infrastruktura).
1 Delež temelji na dodeljenih finančnih 
sredstvih, ki jih za program Obzorje 2020 
predlaga Komisija.

Or. en
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Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče zagotavlja znanstveno podporo prednostnim politikam EU in je 
bistvenega pomena za lažje sprejemanje ustreznih političnih odločitev v ključnih sektorjih/na 
ključnih področjih (makroekonomija, finančna ureditev, okolje in podnebne spremembe, 
zdravje, kmetijstvo in varna preskrba s hrano, energetika in promet, varnost in zaščita). Da bi 
Skupnemu raziskovalnemu središču omogočili ohranjanje sedanjega stanja na področju 
nejedrskih neposrednih raziskovalnih ukrepov, je potreben znesek 2.212 milijonov EUR.

Predlog spremembe 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske raziskave Skupnega 
raziskovalnega središča je 2,52 % 
celotnega proračuna za Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 420
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2,5 % celotnega 
proračuna (pred programom ITER).

Or. en

Obrazložitev

Delež proračuna, dodeljenega v ta namen, ne upošteva mojega predloga o vključitvi 
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obveznosti za program ITER v razširjeni skupni proračun programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 421
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2.212 milijonov 
EUR.

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2,5 % celotnega 
proračuna.

Or. it

Predlog spremembe 422
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2,3 %.

Or. en

Predlog spremembe 423
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske raziskovalne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča je 
odvisen od njegovih potreb, ob 
upoštevanju tega, da proračun za Skupno 
raziskovalno središče temelji zlasti na 
fiksnih stroških (osebje in infrastruktura).

Or. en

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče zagotavlja znanstveno podporo prednostnim politikam EU in je 
bistvenega pomena za lažje sprejemanje ustreznih političnih odločitev v ključnih sektorjih/na 
ključnih področjih (makroekonomija, finančna ureditev, okolje in podnebne spremembe, 
zdravje, kmetijstvo in varna preskrba s hrano, energetika in promet, varnost in zaščita). Da bi 
Skupnemu raziskovalnemu središču omogočili ohranjanje sedanjega stanja na področju 
nejedrskih neposrednih raziskovalnih ukrepov, je potreben znesek 2.212 milijonov EUR.

Predlog spremembe 424
Henri Weber

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustrezen delež za dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja iz člena 21(2) 
in (3) je 4 %.

Or. fr

Predlog spremembe 425
Philippe Lamberts

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustrezen delež za dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja iz člena 21(2) 
in (3) je 4 %.

Or. fr

Obrazložitev

Mednarodno sodelovanje je v skladu s členom 180 PDEU ena izmed štirih dejavnosti, ki jih je 
treba izvajati v okvirnem programu. V skladu s členom 182 Pogodbe mora biti njegov 
ustrezen delež določen v okvirnem programu. Zato se tu predlaga ohranitev 4-odstotnega 
povprečja, ugotovljenega med prejšnjimi okvirnimi programi za raziskave in razvoj.

Predlog spremembe 426
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija prihrani določen znesek in ga 
dodeli razpisom, na katere se odda več 
ponudb, ki dosegajo visok standard 
odličnosti, kot je bilo pričakovano, tako da 
lahko, kjer je to ustrezno, financira več 
kot en projekt. 

Or. en

Predlog spremembe 427
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 3194

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

milijonov EUR, kakor je določeno v 
Prilogi II.

Ker je treba opredeliti in izbrati 
najmočnejše SZI z največjo možnostjo, da 
bodo hitro dosegle kritično maso, bo 
izbirni postopek za SZI leta 2014 odprt za 
vloge SZI v okviru naslednjih vnaprej 
opredeljenih tem.
– inovacije za zdravo življenje in dejavno 
staranje,
– surovine,
– hrana za prihodnost,
– mobilnost v mestih,
– proizvodnja z dodano vrednostjo ter
– pametne varne družbe.
Izmed tem v predlogu SZI bo izbranih 
nekaj SZI. Število izbranih SZI bo 
odvisno od zrelosti in pripravljenosti 
evropskih konzorcijev, da oblikujejo 
zanesljive SZI, od možnega družbenega in 
gospodarskega učinka ter priložnosti za 
sinergije z drugimi pobudami, pa tudi od 
absorpcijske zmogljivosti EIT in 
razpoložjivega proračuna.

Or. en
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Predlog spremembe 428
Lambert van Nistelrooij, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Cristina Gutiérrez-
Cortines

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najnižjim
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 3,64 
% celotnega proračuna, kakor je določeno 
v Prilogi II.

Or. en

Predlog spremembe 429
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 3194 
milijonov EUR, kakor je določeno v 

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 2,9 % 
celotnega proračuna, kakor je določeno v 
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Prilogi II. Prva dodelitev v višini 1542 
milijonov EUR se dodeli Evropskemu 
inštitutu za inovacije in tehnologijo za 
dejavnosti iz naslova XVII Pogodbe o
delovanju Evropske unije. Druga 
dodelitev v višini do 1652 milijonov EUR 
je odvisna od ponovnega pregleda iz člena 
26(1). Ta dodaten znesek se, kot je 
navedeno v Prilogi II, dodeli sorazmerno 
iz zneska za poseben cilj „Vodilni položaj 
v omogočitvenih in ključnih 
tehnologijah“ v okviru prednostne naloge 
o vodilnem položaju v industriji, 
opredeljenega v odstavku 2(b), ter iz 
zneska za prednostno nalogo o družbenih 
izzivih, opredeljenega v odstavku 2(c).

Prilogi II.

Or. it

Predlog spremembe 430
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 1,2 % 
celotnega proračuna (pred programom 
ITER), kakor je določeno v Prilogi II. Prva 
dodelitev v višini 48 % tega proračuna se 
dodeli Evropskemu inštitutu za inovacije in 
tehnologijo za dejavnosti iz naslova XVII 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Druga dodelitev v višini največ 52 % od 
1,2 % celotnega proračuna (pred 
programom ITER) je odvisna zgolj od 
ponovnega pregleda iz člena 26(1). Ta 
dodatni znesek se, kot je navedeno v 
Prilogi II, dodeli sorazmerno iz zneska za 
poseben cilj „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in ključnih tehnologijah“ v 
okviru prednostne naloge o vodilnem 
položaju v industriji, opredeljenega v 
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v odstavku 2(c). odstavku 2(b), ter iz zneska za prednostno 
nalogo o družbenih izzivih, opredeljenega 
v odstavku 2(c).

Or. en

Obrazložitev

Delež proračuna, dodeljenega v ta namen, ne upošteva mojega predloga o vključitvi 
obveznosti za program ITER v razširjeni skupni proračun programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 431
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v prvi dodelitvi tekoči razvoj trenutnih 
skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem 
besedilu: KIC) in semenski kapital za drugi 
val treh novih KIC;

(a) v prvi dodelitvi tekoči razvoj trenutnih 
skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem 
besedilu: SZI) in semenski kapital za drugi 
val treh novih SZI v letu 2014;

Or. en

Predlog spremembe 432
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v drugi dodelitvi tekoči razvoj že 
vzpostavljenih skupnosti znanja in inovacij 
in semenski kapital za tretji val treh novih 
KIC.

(b) v drugi dodelitvi tekoči razvoj že 
vzpostavljenih skupnosti znanja in inovacij 
in semenski kapital za tretji val novih SZI, 
če je mogoče po vmesnem pregledu 
dokazati, da so SZI stroškovno 
najučinkovitejši način uresničevanja 
ciljev s področja vodilnega položaja v 
industriji in družbenih izzivov in prinašajo 
najvišjo dodano vrednost.
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Or. en

Predlog spremembe 433
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v drugi dodelitvi tekoči razvoj že 
vzpostavljenih skupnosti znanja in inovacij 
in semenski kapital za tretji val treh novih 
KIC.

(b) v drugi dodelitvi tekoči razvoj že 
vzpostavljenih skupnosti znanja in inovacij 
in semenski kapital za tretji val treh novih 
SZI v letu 2018.

Or. en

Predlog spremembe 434
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Druga dodelitev se sprosti zgolj na podlagi 
pozitivnega ponovnega pregleda, kot je 
določeno v členu 26(1), pri čemer se 
upošteva zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 435
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo in njegovih KIC k 

(c) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo in njegovih SZI k 
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ciljem Obzorja 2020. ciljem Obzorja 2020, zlasti ob upoštevanju 
tega, ali so SZI stroškovno 
najučinkovitejši način uresničevanja 
ciljev in ali prinašajo najvišjo dodano 
vrednost.

Or. en

Predlog spremembe 436
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da bi se odzvala na razvijajočo se 
naravo znanosti, tehnologije in inovacij 
ter, kjer je to ustrezno, prilagodila 
program Obzorje 2020 novim dogodkom 
in potrebam, lahko Komisija po vmesnem 
pregledu iz člena 26(1)(a) z delegiranimi 
akti v skladu s členi 26(a), 26(b) in 26(c) 
spremeni okvirno razdelitev iz Priloge II 
za največ 15 %  skupnih prvotno 
dodeljenih sredstev za posamezno 
prednostno nalogo in posebni cilj in, če je 
to ustrezno, posebne cilje in dejavnosti iz 
Priloge I. 
Pri spreminjanju Priloge I in II Komisija 
zlasti upošteva naslednje:
(a) prispevek različnih delov programa k 
ciljem Obzorja 2020;
(b) razvoj ključnih kazalnikov za 
ocenjevanje rezultatov in učinkov 
različnih delov programov, kot je 
določeno v Prilogi II k posebnemu 
programu;
(c) predvidene prihodnje finančne potrebe 
različnih delov in instrumentov programa, 
vključno s finančnimi instrumenti.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da program ostane prilagodljiv, Komisija pa mora imeti možnost odzivati se 
na nove in nepredvidene izzive in dogodke. Vendar pa je treba pri tem zagotoviti kar največjo 
mero preglednosti in demokratične odgovornosti, prav tako pa se ne sme ogroziti političnih 
odločitev, ki jih sprejmejo zakonodajalci.

Predlog spremembe 437
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva Obzorja 2020 lahko 
pokrivajo stroške, povezane z dejavnostmi 
priprave, spremljanja, nadzora, revizije in 
ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje 
Obzorja 2020 in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti študije in srečanja strokovnjakov, če 
so povezana s cilji Obzorja 2020, ter 
odhodke, povezane z omrežji informacijske 
tehnologije, ki se osredotočajo na obdelavo 
in izmenjavo informacij, skupaj z vsemi 
ostalimi stroški za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija z upravljanjem 
Obzorja 2020.

1. Finančna sredstva Obzorja 2020 lahko 
pokrivajo stroške, povezane z dejavnostmi 
priprave, spremljanja, nadzora, revizije in 
ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje 
Obzorja 2020 in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti študije in delo strokovnjakov, če je 
povezano s pripravo mnenj o 
raziskovalnih projektih na podlagi ciljev 
Obzorja 2020, ter odhodke, povezane z 
omrežji informacijske tehnologije, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
informacij, skupaj z vsemi ostalimi stroški 
za tehnično in upravno pomoč, ki jih ima 
Komisija z upravljanjem Obzorja 2020.

Or. pl

Obrazložitev

Strokovnjaki bi morali delati, ne pa se srečevati, prav tako pa bi si morali čim bolj 
prizadevati, da njihove analize ne bodo preveč splošne. Pomembneje je, da dajo mnenja o 
konkretnih projektih.

Predlog spremembe 438
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5



PE492.656v01-00 138/174 AM\906699SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Da bi se lahko odzvala na nepredvidene 
razmere ali nove razvojne dosežke in 
potrebe ter da bi se upoštevale določbe 
odstavka 3 tega člena, lahko Komisija po 
vmesni oceni Obzorja 2020, kakor je 
določeno v členu 26(1)(a) te uredbe, v 
okviru preverjanja letnega proračunskega
postopka ponovno pregleda zneske za 
prednostne naloge iz odstavka 2 in okvirno 
razdelitev po posebnih ciljih v okviru teh 
prednostnih nalog iz Priloge II ter prenese 
odobritve med prednostnimi nalogami in 
posebnimi cilji v višini do 20 % skupne 
prvotne dodelitve za vsako prednostno 
nalogo in v višini 20 % prvotne okvirne 
razčlenitve za vsak posebni cilj. To se ne 
nanaša na znesek za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča iz 
odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 439
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

odobritve med prednostnimi nalogami in 
posebnimi cilji v višini do 10 % skupne 
prvotne dodelitve za vsako prednostno 
nalogo in v višini 10 % prvotne okvirne 
razčlenitve za vsak posebni cilj. To se ne 
nanaša na znesek za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča iz 
odstavka 2 ali na prispevek Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo iz 
odstavka 3. Pri pregledovanju zneskov 
Komisija upošteva zlasti prispevek 
različnih delov programa k skupnim 
ciljem Obzorja 2020, kot izhajajo iz ocene 
učinka na podlagi primerljivih ključnih 
kazalnikov.

Or. en

Predlog spremembe 440
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeležba tretjih držav Sodelovanje čezmorskih držav in ozemelj 
ter udeležba tretjih držav

Or. fr

Obrazložitev

Sklep o čezmorski pridružitvi z dne 27. novembra 2001 in njegov člen 58 iz Priloge II F
predvideva sodelovanje čezmorskih držav in ozemelj, saj so to ozemlja, pridružena Evropski 
uniji, programom Unije in zlasti okvirnemu programu za raziskave in razvoj.

Predlog spremembe 442
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (b) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izbrane tretje države, ki izpolnjujejo 
vsa naslednja merila:

(b) izbrane tretje države, ki:

Or. en

Predlog spremembe 443
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (b) – točka (i)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) imajo dobro zmogljivost na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij;

(i) so vodilne v svetu na ustreznem 
raziskovalnem področju ter imajo dobro 
zmogljivost na področju znanosti, 
tehnologije in inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 444
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i a) lahko prispevajo k razvoju globalne 
odličnosti v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 445
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (b) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) imajo dobre rezultate udeležbe v 
programih Unije na področju raziskav in 
inovacij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 446
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (b) – točka (iii)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 447
Nuno Teixeira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) imajo tesne gospodarske in geografske 
povezave z Unijo;

iii) imajo tesne gospodarske in geografske 
povezave z Unijo oziroma posebne 
zgodovinske in kulturne vezi z državami 
članicami Unije;

Or. pt

Obrazložitev

Pri vključevanju držav članic bi bilo treba poleg izključno gospodarskih in geografskih 
povezav upoštevati tudi zgodovinske in kulturne vezi, saj lahko odnosi držav članic koristijo 
mednarodnemu sodelovanju na tem področju.

Predlog spremembe 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) imajo tesne gospodarske in geografske 
povezave z Unijo;

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

Or. fr
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Obrazložitev

Obstoj istih demokratičnih vrednot mora biti eno izmed bistvenih meril pri pripravi 
programov za raziskave s tretjimi državami.

Predlog spremembe 449
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. it

Predlog spremembe 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Države EFTA, ki so podpisnice 
Sporazuma EGP, v skladu z določbami 
navedenega sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ne spreminja vsebine predloga Komisije, temveč poudarja povezavo s 
Sporazumom EGP in sodelovanjem držav EFTA, ki so podpisnice Sporazuma EGP, pri 
programu Obzorje 2020.  

Predlog spremembe 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 je odprto za sodelovanje 
čezmorskih držav in ozemelj iz Sklepa 
Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 
2001 o pridružitvi čezmorskih držav in 
ozemelj Evropski skupnosti ("sklep o 
čezmorski pridružitvi"), pod pogoji, ki jih 
natančno opredeljuje ta sklep.

Or. fr

Obrazložitev

Sklep o čezmorski pridružitvi z dne 27. novembra 2001 in njegov člen 58 iz Priloge II F 
predvideva sodelovanje čezmorskih držav in ozemelj, saj so to ozemlja, pridružena Evropski 
uniji, programom Unije in zlasti okvirnemu programu za raziskave in razvoj.

Predlog spremembe 452
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pogoji za sodelovanje držav EFTA, ki 
so podpisnice Sporazuma EGP, so v 
skladu z določbami tega sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pojasniti, da so pogoji sodelovanja za države EFTA, ki so 
podpisnice Sporazuma EGP, pri programu Obzorje 2020 enaki kot tisti, ki so že določeni v 
Sporazumu EGP, torej lahko sodelujejo na enak način kot so sodelovale pri obstoječih in 
prejšnjih raziskovalnih programih.

Predlog spremembe 453
Britta Thomsen



AM\906699SL.doc 145/174 PE492.656v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pogoji za sodelovanje držav EFTA, ki 
so podpisnice Sporazuma EGP, so v 
skladu z določbami tega sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pojasniti, da so pogoji sodelovanja za države EFTA, ki so 
podpisnice Sporazuma EGP, pri programu Obzorje 2020 enaki kot tisti, ki so že določeni v 
Sporazumu EGP, torej lahko sodelujejo na enak način kot so sodelovale pri obstoječih in 
prejšnjih raziskovalnih programih.

Predlog spremembe 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pogoji za sodelovanje držav EFTA, ki 
so podpisnice Sporazuma EGP, so v 
skladu z določbami tega sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pojasniti, da so pogoji sodelovanja za države EFTA, ki so 
podpisnice Sporazuma EGP, pri programu Obzorje 2020 enaki kot tisti, ki so že določeni v 
Sporazumu EGP, torej lahko sodelujejo na enak način kot so sodelovale pri obstoječih in 
prejšnjih raziskovalnih programih. Da ne bi po nepotrebnem povzročili pravne negotovosti, je 
pomembno vključiti jasno sklicevanje na Sporazum EGP. Besedilo novega odstavka je enako 
kot besedilo v podobnem členu predloga Komisije glede programa Erasmus za vse.

Predlog spremembe 455
Marita Ulvskog
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Udeležba tretjih držav, ki so vpletene v 
vojaške ali ozemeljske spore ali za katere 
obstaja utemeljen sum, da kršijo 
človekove pravice, je omejena, zanjo pa 
veljajo posebna pravila iz Uredbe (EU) 
XX/XX [Pravila za udeležbo]. 

Or. en

Obrazložitev

Na ta predlog se navezuje tudi vrsta predlogov sprememb k pravilom za udeležbo pri 
programu Obzorje 2020. Predlog spremembe opisuje posebna pravila za države, ki 
izpolnjujejo zgoraj navedena merila. V tem primeru je potrebno temeljito poročanje, da bi 
ustvarili "požarni zid" med financiranjem EU za raziskave ter vojaškimi ali ozemeljskimi 
spori oziroma krištvami človekovih pravic. 

Predlog spremembe 456
Alyn Smith

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zagotovi se učinkovito usklajevanje 
med tremi glavnimi stebri programa 
Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 457
Romana Jordan

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obzorje 2020 podpira posredne ukrepe v 
eni ali več oblikah financiranja iz 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [nova finančna 
uredba], zlasti v obliki subvencij, nagrad, 
javnih naročil in finančnih instrumentov.

1. Obzorje 2020 podpira posredne ukrepe v 
eni ali več oblikah financiranja iz 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [nova finančna 
uredba], zlasti v obliki subvencij, nagrad, 
javnih naročil in finančnih instrumentov. 
Slednji so prevladujoča oblika 
financiranja dejavnosti pred 
komercializacijo, podprtih v okviru tega 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 458
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Obzorje 2020 ne podpira dejavnosti 
raziskav in inovacij v obrambnem sektorju 
ter izrecno izključuje podporo tehnologij s 
civilno in vojaško dvojno rabo;  

Or. en

Predlog spremembe 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Strateško svetovanje in usklajevanje

Izvajalo se bo strateško svetovanje in 
usklajevanje raziskav in inovacij, 
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namenjeno uresničevanju skupnih ciljev 
in zagotavljanju sinergij v celotnem 
programu Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 460
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; 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. Zastopane morajo 
biti vse zadevne znanstvene discipline in 
udeleženi strokovnjaki, ki dobro poznajo 
potrebe industrije.

Or. de

Predlog spremembe 461
Christian Ehler

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 

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 
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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.

sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti; 
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so z racionaliziranim 
nizom ukrepov, s katerimi je 
onemogočeno podvojevanje in prekrivanje 
struktur financiranja, podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti; aktivna 
posvetovanja s predstavniki civilne družbe, 
in zlasti s ciljnimi skupinami, kot so 
starejše osebe in invalidi, ter pregledni in 
interaktivni postopki, ki zagotavljajo, da so 
podprte odgovorne raziskave in inovacije.

Or. fr

Predlog spremembe 463
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
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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 s 
širokega spektra 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.

Or. en

Predlog spremembe 464
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti odločilno besedo pri sestavi seznama neodvisnih 
strokovnjakov, da se pri ocenjevanju vlog za subvencije ohrani uravnoteženost in 
nepristranskost.



AM\906699SL.doc 151/174 PE492.656v01-00

SL

Predlog spremembe 465
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 466
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 468
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; nepridobitnih 
civilnodružbenih platform; 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 
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raziskave in inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 469
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Glede na majhno udeležbo 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.

Or. it

Predlog spremembe 470
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri oblikovanju delovnih programov iz 
člena 5 sklepa št. XX/XX/EU Sveta 
[Posebni program H2020] Komisija 
upošteva kar največ nasvetov in 
prispevkov zainteresiranih strani, držav 
članic, Evropskega parlamenta in Sveta. 
Odgovorni odbor v Evropskem 
parlamentu lahko povabi predstavnike 
Komisije, da predstavijo osnutke delovnih 
programov.

Or. en
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Predlog spremembe 471
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z nadaljevanjem dela, začetega v 
okviru teme Znanost in družba v sklopu 7. 
okvirnega programa, program Obzorje 
2020 zagotavlja sodelovanje organizacij 
civilne družbe, in sicer pri opredeljevanju 
prednostnih nalog na področju raziskav, 
oblikovanju nekaterih delovnih 
programov ter, kjer je to ustrezno, 
raziskovalnih dejavnostih s posebnimi 
projektnimi razpisi. 

Or. en

Predlog spremembe 472
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi dodatno privabili državljane in 
civilno družbo k udeležbi in sodelovanju 
pri raziskavah, je treba programe za 
spodbujanje udeležbe državljanov in 
civilne družbe, začete v 7. okvirnem 
programu, nadaljevati tudi v okviru 
programa Obzorje 2020, tako v obliki 
samostojnih programov kot v obliki 
posebnih dejavnosti, zlasti v sklopu 
družbenih izzivov. Izpeljati je treba 
posebne razpise za participativne 
raziskave, pri katerih dejavnosti raziskav 
in inovacij potekajo pod vodstvom 
organizacij civilne družbe ali kjer so te 
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organizacije in državljani dejavno 
vključeni v projekt.

Or. en

Predlog spremembe 473
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Da bi zagotovili družbeno relevantnost 
raziskovalnih potreb in prednostnih 
nalog, vzpostavljenih v okviru družbenih 
izzivov, Komisija vzpostavi platforme za 
dialog med predstavniki civilne družbe in 
raziskovalci.

Or. en

Predlog spremembe 474
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Udeležba organizacij civilne družbe in 
državljanov pri opredeljevanju, 
izvrševanju in ocenjevanju raziskovalnih 
programov bo bistvena za spopad z 
družbenimi izzivi in se bo podpirala v 
celotnem obdobju izvajanja programa 
Obzorje 2020, tudi pri pripravi letnih 
delovnih načrtov. V okviru vsakega 
družbenega izziva bo vzpostavljena 
posebna platforma za dialog med civilno 
družbo, državljani in raziskovalci, s 
pomočjo katere bo mogoče razpravljati o 
prednostnih nalogah na področju raziskav 
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v posameznih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 475
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije evropskih tehnoloških platform, 
pobud za skupno načrtovanje programov in 
evropskih partnerstev za inovacije.

2. V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije evropskih tehnoloških platform, 
pobud za skupno načrtovanje programov in 
evropskih partnerstev za inovacije, če so 
bila pripravljena v posvetovanju s širokim 
spektrom strokovnjakov in zainteresiranih 
strani.

Or. en

Predlog spremembe 476
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije evropskih tehnoloških platform, 
pobud za skupno načrtovanje programov in 
evropskih partnerstev za inovacije.

2. V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo, evropskih 
tehnoloških platform, pobud za skupno 
načrtovanje programov in evropskih 
partnerstev za inovacije.

Or. en
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Predlog spremembe 477
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno z vidikom spolov v projektih, 
povečanju privlačnosti raziskovalnega 
poklica ter spodbujanju čezmejne in 
medsektorske mobilnosti raziskovalcev. V 
okviru Obzorja 2020 se bodo spodbujale 
in podpirale dejavnosti v smeri 
izkoriščanja vodilnega položaja Evrope v 
tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, ki spodbujajo trajnostni razvoj 
v širšem smislu in boj proti podnebnim 
spremembam. Tak horizontalen pristop, ki 
je v celoti vključen v vse prednostne 
naloge Obzorja 2020, bo pomagal Uniji, 
da bo uspešna v svetu z majhno porabo 
ogljika in omejenimi viri, hkrati pa bo 
gradila trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, ki temelji na učinkovitem 
izkoriščanju virov. 

Or. en

Predlog spremembe 478
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 479
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

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 

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, vključevanju malih in srednjih 
podjetij, interdisciplinarnim raziskavam ter 
družbenim, organizacijskim in sistemskim 
inovacijam, vključevanju družbeno-
ekonomskih in humanističnih znanosti v 
Obzorje 2020, spodbujanju dosežkov 
evropskega raziskovalnega prostora, 
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raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 481
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 482
Christian Ehler

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, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, odpravljanju razkola med 
raziskavami in inovacijami v Evropi, 
iskanju in spodbujanju malih enot 
zametkov odličnosti v vsej Uniji, 
sodelovanju s tretjimi državami, 
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raziskovalcev. odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 484
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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, multidisciplinarnim, 
interdisciplinarnim in transdisciplinarnim
raziskavam in inovacijam, družbeno-
ekonomskim in humanističnim znanostim, 
matematiki, spodbujanju dosežkov 
evropskega raziskovalnega prostora, 
sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Or. en

Obrazložitev

Obžaluje, da je bilo doslej matematikom onemogočeno sodelovanje v prejšnjih okvirnih 
programih. V programu Obzorje 2020 bi morali odpraviti to krivico in sprejeti ustrezne 
ukrepe.

Predlog spremembe 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Frédérique Ries, Olle Schmidt

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, 

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

raziskovalnega prostora, sodelovanju s 
tretjimi državami, odgovornim raziskavam 
in inovacijam, vključno z vidikom spola, 
sodelovanju malih in srednjih podjetij pri 
raziskavah in inovacijah ter udeležbi 
širšega zasebnega sektorja, povečanju 
privlačnosti raziskovalnega poklica ter 
spodbujanju čezmejne in medsektorske 
mobilnosti raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 486
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 487
Romana Jordan
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 

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, 
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vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

vključno s spolom, splošnemu sodelovanju 
zasebnega sektroja, zlasti pa udeležbi 
malih in srednjih podjetij, povečanju 
privlačnosti raziskovalnega poklica ter 
spodbujanju čezmejne in medsektorske 
mobilnosti raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 489
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 491
Edit Herczog

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 

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, razširjanju sodelovanja pri 
raziskavah in inovacijah po vsej Uniji, 
sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
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čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 492
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 493
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, razvoju raziskav evropskih 
pravnih sistemov, sodelovanju s tretjimi 
državami, etičnim in odgovornim 
raziskavam in inovacijam, vključno s 
priznavanjem enakih možnosti za ženske 
in moške v raziskavah, povečanju 
privlačnosti raziskovalnega poklica za oba 
spola ter spodbujanju čezmejne in 
medsektorske mobilnosti raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 494
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Izraz „vprašanja spola“ je dvoumen, kadar se uporablja v povezavi s projekti, saj se ga lahko 
povezuje s spornimi agendami, ki ne temeljijo na skupnem dogovoru.

Predlog spremembe 495
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 496
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 

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

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, okrepitvi sodelovanja 
pri upravljanju raziskav, participativnim 
raziskavam, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Ozemeljska in prostorska razsežnost (uporaba zemlje, regije in mesta) sta v programu povsem 
izpuščeni.  Gre za ključni in osrednji element družbenih izzivov, zato mora biti vključen v vse 
ukrepe.

Predlog spremembe 498
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 499
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, razvoju raziskav evropskih 
pravnih sistemov, sodelovanju s tretjimi 
državami, etičnim in odgovornim 
raziskavam in inovacijam, vključno s 
priznavanjem enakih možnosti za ženske 
in moške v raziskavah, povečanju 
privlačnosti raziskovalnega poklica za oba 
spola ter spodbujanju čezmejne in 
medsektorske mobilnosti raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 500
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi pri izvajanju programa Obzorje 
2020 ustrezno upoštevali medsektorsko 
problematiko, Komisija v okviru rednega 
spremljanja in ocenjevanja programa 
Obzorje 2020 ne izvede le ekonomske, 
temveč tudi družbeno, etično in trajnostno 
oceno posebnih raziskovalnih programov. 

Or. en

Predlog spremembe 501
Britta Thomsen
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi udeležencem zagotovili dovolj 
svobode za ustvarjanje interdisciplinarnih 
projektov z inovativnimi rešitvami, ki 
segajo v različne prednostne naloge 
programa Obzorje 2020, morajo biti 
razpisi kolikor mogoče odprti. Da bi pri 
posameznih izzivih in tehnologijah 
omogočili pristop od spodaj navzgor ter 
odprte, preproste in hitre postopke, s 
katerimi bi najboljši evropski raziskovalci, 
podjetniki in podjetja imeli priložnost, da 
predlagajo prodorne rešitve po lastni 
izbiri, so delovni programi opredeljeni na 
široko ter vsebujejo čim manj posebnih 
podrobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 502
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 a
Vse raziskave in inovacije temeljijo na 
sposobnosti znanstvenikov, raziskovalnih 
inštitutov, podjetij in državljanov, da 
prosto dostopajo do znanstvenih 
informacij ter jih izmenjujejo in 
uporabljajo. Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja, bi moral biti 
brezplačen in odprt spletni dostop do 
znanstvenih publikacij, ki ga predvideva 
že sedmi okvirni program, splošno načelo 
pri znanstvenih publikacijah, ki prejemajo 
javna finančna sredstva v okviru 
programa Obzorje 2020. Poleg tega bi 
morali v okviru programa Obzorje 2020 
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poskušati zagotoviti odprt spletni dostop 
do znanstvenih podatkov, pridobljenih ali 
zbranih z javno financiranimi 
raziskavami, da bi do leta 2020 odprti 
dostop do teh podatkov postal splošno 
pravilo. Prav tako bi bilo treba omejiti 
razkritje raziskovalnih rezultatov, če bi to 
lahko ogrozilo dejavnosti patentiranja.

Or. en

Obrazložitev

Pri raziskavah in inovacijah nastajajo izjemno občutljivi podatki, zato je treba z vidika 
varnosti zagotoviti možnost zaščite patentnih pravic. Obveza odprtega dostopa bi bila 
sprejemljiva le, če bi bil obseg omejen na objavljene različice, če ne bi bilo obveze za objavo 
in če ne bi prihajalo do navzkrižja s komercialno uporabo raziskovalnih rezultatov oziroma 
če bi obstajala pravica zaščite rezultatov s pravicami intelektualne lastnine. V nasprotnem 
primeru bi utegnilo priti do kršitve pravic intelektualne lastnine. To bi povzročilo 
zmanjševanje udeležbe podjetij v programu Obzorje 2020.


