
AM\907534SL.doc PE492.761v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0401(COD)

2.7.2012

PREDLOGI SPREMEMB
760–1020

Osnutek poročila
Teresa Riera Madurell
(PE489.637v02)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi Obzorja 2020 –
okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020)

Predlog uredbe
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.761v01-00 2/163 AM\907534SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\907534SL.doc 3/163 PE492.761v01-00

SL

Predlog spremembe 760
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji, obenem pa 
prispevati k trajnostnemu razvoju. Podprl 
bo izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije, kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora.

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva in družbe po vsej Uniji, 
obenem pa prispevati k trajnostnemu 
razvoju. Podprl bo izvajanje strategije 
Evropa 2020 in druge politike Unije, kot 
tudi uresničitev in delovanje evropskega
raziskovalnega prostora.

Or. en

Predlog spremembe 761
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji, obenem pa 
prispevati k trajnostnemu razvoju. Podprl 
bo izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije, kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora.

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva, vodilnega na svetovni ravni, 
po vsej Uniji, obenem pa prispevati k 
trajnostnemu razvoju. Podprl bo izvajanje 
strategije Evropa 2020 in druge politike 
Unije, kot tudi uresničitev in delovanje 
evropskega raziskovalnega prostora.

Or. en

Predlog spremembe 762
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji, obenem pa 
prispevati k trajnostnemu razvoju. Podprl 
bo izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije, kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora.

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva in družbe po vsej Uniji, 
obenem pa prispevati k trajnostnemu 
razvoju. Podprl bo izvajanje strategije 
Evropa 2020 in druge politike Unije, kot 
tudi uresničitev in delovanje evropskega 
raziskovalnega prostora.

Or. en

Predlog spremembe 763
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji, obenem pa 
prispevati k trajnostnemu razvoju. Podprl 
bo izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije, kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora.

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječe družbe
po vsej Uniji, obenem pa prispevati k 
trajnostnemu razvoju. Podprl bo izvajanje 
strategije Evropa 2020 in druge politike 
Unije, kot tudi uresničitev in delovanje 
evropskega raziskovalnega prostora.

Or. ro

Predlog spremembe 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanost za družbo in z družbo omogoča 
sodelovanje vseh družbenih akterjev v 
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inovacijskem ciklu ter tako povečuje 
kakovost, ustreznost, sprejemljivost in 
trajnost rezultatov na področju inovacij z 
vključevanjem interesov in vrednot 
družbe.

Or. en

Predlog spremembe 765
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– cilj strategije Evropa 2020 na področju 
raziskav in razvoja (3 % BDP),

– cilj javnega financiranja raziskav in 
razvoja (1 % BDP), da bi pritegnili 
zasebno financiranje, s čimer bi uresničili 
cilj na področju raziskav in razvoja v višini 
najmanj 3 % BDP,

Or. en

Predlog spremembe 766
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 3 – pododstavek 1 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izgradnjo svetovno konkurenčnih 
centrov odličnosti v Evropi je bistvenega 
pomena mednarodno sodelovanje s 
tretjimi državami in mednarodnimi, 
regionalnimi ali svetovnimi 
organizacijami. Mednarodno sodelovanje 
je bistvenega pomena za pionirske in 
osnovne raziskave, da se izkoristijo 
prednosti nastajajočih znanstvenih in 
tehnoloških priložnosti. Spodbujanje 
mobilnosti raziskovalcev in osebja na 
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področju inovacij na mednarodni ravni je 
tudi bistvenega pomena za krepitev tega 
globalnega sodelovanja. Mednarodno 
sodelovanje se bo zato spodbujalo pri 
vsaki od treh prednostnih nalog Obzorja 
2020. Poleg tega se bodo podpirale 
namenske horizontalne dejavnosti, da se 
zagotovi skladen in učinkovit razvoj 
mednarodnega sodelovanja v okviru 
celotnega programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 3 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru programa Obzorje 2020 se bodo 
razvili posebni mehanizmi usposabljanja v 
zvezi s tem, kako sodelovati v programu 
Obzorje 2020, pri čemer je treba v celoti 
izkoristiti obstoječa omrežja, kot so 
nacionalne kontaktne točke, ki se 
financirajo prek sinergij z drugimi skladi, 
zlasti s strukturnimi.

Or. en

Predlog spremembe 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski inštitut za inovacije in Evropski inštitut za inovacije in 
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tehnologijo (EIT) prispeva k splošnemu 
cilju in prednostnim nalogam Obzorja 2020 
s posebnim ciljem, namenjenim 
povezovanju trikotnika znanja, tj. raziskav, 
inovacij in izobraževanja. Kazalniki za 
ocenjevanje uspešnosti EIT so:

tehnologijo (EIT) prispeva k splošnemu 
cilju in prednostnim nalogam Obzorja 2020 
s posebnim ciljem, namenjenim 
povezovanju trikotnika znanja, tj. raziskav, 
inovacij in visokega šolstva. Kazalniki za 
ocenjevanje uspešnosti EIT so:

Or. en

Predlog spremembe 769
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 5 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sodelovanje v trikotniku znanj, ki vodi v 
razvoj inovativnih proizvodov in 
postopkov.

sodelovanje v trikotniku znanj, ki vodi v 
razvoj inovativnih proizvodov, storitev in 
postopkov.

Or. ro

Predlog spremembe 770
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 5 – alinea 2 a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podiplomski izobraževalni programi, ki 
spodbujajo razvoj podjetniških in 
inovativnih spretnosti in znanj ter 
prispevajo k ustvarjanju inovativnih 
odcepljenih in novih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 771
Vicky Ford
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Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za lažjo zapolnitev razkoraka na področju 
raziskav in inovacij med območji, regijami 
in državami članicami v Evropi se bosta 
razvila dopolnjevanje in tesna sinergija s 
strukturnimi skladi, in sicer tako na 
predhodnih stopnjah (krepitev 
zmogljivosti držav članic, da bi bile bolj 
pripravljene na udeležbo v programu 
Obzorje 2020) kot naknadnih stopnjah 
(izkoriščanje in razširjanje rezultatov 
raziskav in inovacij v okviru programa 
Obzorje 2020).

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi poročila Terese Riera Madurell, predlog spremembe 76.

Predlog spremembe 772
Edit Herczog

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za lažjo zapolnitev razkoraka na področju 
raziskav in inovacij v Evropi se bosta 
razvila dopolnjevanje in tesna sinergija s 
strukturnimi skladi, in sicer tako na 
predhodnih stopnjah (krepitev 
zmogljivosti držav članic, da bi bile bolj 
pripravljene na udeležbo v programu 
Obzorje 2020) kot naknadnih stopnjah 
(izkoriščanje in razširjanje rezultatov 
raziskav in inovacij, ki izhajajo iz 
programa Obzorje 2020, ter ocenjevanje, 
opredeljevanje potenciala in zagotavljanje 
pečata odličnosti najboljšim središčem). 
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Po možnosti se bo spodbujala 
interoperabilnost med tema dvema 
instrumentoma. Spodbujalo se bo 
kumulativno ali kombinirano 
financiranje. Sinergije se bodo 
zasledovale zlasti pri dejavnostih v okviru 
cilja „Spodbujanje odličnosti in 
povečevanje udeležbe“, regionalnih 
partnerskih objektih raziskovalne 
infrastrukture vseevropskega in 
regionalnega interesa ter dejavnostih, ki 
se izvajajo prek EIT in njegovih skupnosti 
znanja in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 773
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta del je namenjen krepitvi in povečanju 
odličnosti znanstvene baze Unije ter 
konsolidaciji evropskega raziskovalnega 
prostora, zaradi česar bo sistem Unije na 
področju raziskav in inovacij bolj 
konkurenčen na svetovni ravni. Obsega
štiri posebne cilje:

Ta del je namenjen krepitvi in povečanju 
odličnosti znanstvene baze Unije ter 
konsolidaciji evropskega raziskovalnega 
prostora, zaradi česar bo sistem Unije na 
področju raziskav in inovacij bolj 
konkurenčen na svetovni ravni. Obsega pet 
posebnih ciljev:

Or. en

Predlog spremembe 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka a a 
(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Izvajanje jasnega programa za 
prenos znanosti, raziskav in inovacij v 
vsebino izobraževanja na vseh ravneh ter 
za prilagoditev tehnologij uporabi.

Or. en

Predlog spremembe 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
bodo podpirale skupno raziskovanje, s 
čimer se bo povečala zmogljivost Evrope 
na področju naprednih inovacij, ki 
spreminjajo ustaljene paradigme.
Spodbujalo se bo znanstveno sodelovanje 
med področji glede novih zamisli z 
visokim tveganjem in pospeševal razvoj 
najbolj obetavnih novih področij znanosti 
in tehnologije ter strukturiranje ustreznih 
čeznacionalnih skupnosti v vsej Uniji in 
poglabljanje etičnih, družbenih in pravnih 
posledic, ki jih te lahko imajo za evropske 
državljane.

Or. en

Predlog spremembe 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka c



AM\907534SL.doc 11/163 PE492.761v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 779
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Raziskovalna infrastruktura bo razvila 
evropsko raziskovalno infrastrukturo za 
leto 2020 in naprej, spodbujala njihov 
inovacijski potencial in človeški kapital ter 
te dejavnosti dopolnjevala s povezano 
politiko Unije in mednarodnim 
sodelovanjem.

(d) Raziskovalna infrastruktura bo na 
podlagi tesnih povezav s finančnimi 
instrumenti EU za kohezijo razvila 
evropsko raziskovalno infrastrukturo za 
leto 2020 in kasneje, spodbujala njihov 
inovacijski potencial in človeški kapital ter 
te dejavnosti dopolnjevala s povezano 
politiko Unije in mednarodnim 
sodelovanjem.

Or. fr

Predlog spremembe 780
Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Raziskovalna infrastruktura bo razvila 
evropsko raziskovalno infrastrukturo za 
leto 2020 in naprej, spodbujala njihov 
inovacijski potencial in človeški kapital 
ter te dejavnosti dopolnjevala s povezano
politiko Unije in mednarodnim 
sodelovanjem.

(d) Raziskovalne infrastrukture bodo 
razvile in podpirale odlične obstoječe in 
nove evropske raziskovalne infrastrukture 
ter jim pomagale pri delovanju v 
evropskem raziskovalnem prostoru s 
spodbujanjem njihovega inovacijskega 
potenciala, privabljanjem raziskovalcev z 
vsega sveta, usposabljanjem človeškega 
kapitala in dopolnjevanjem teh dejavnosti
s politiko mednarodnega sodelovanja
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 781
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Odgovorne raziskave in inovacije 
bodo privabile nove talente k preučevanju 
temeljne vloge in velikega vpliva znanosti 
in tehnologije v evropskih družbah, 
premostile razlike med spoloma v 
človeških virih, ki delajo na področju 
raziskav in inovacij v Uniji, in razvile 
mehanizme, ki omogočajo širjenje in 
poglabljanje družbenega vrednotenja 
znanstvenih in tehnoloških možnosti.

Or. en

Predlog spremembe 782
Alyn Smith
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Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Spodbujanje odličnosti in 
povečevanje udeležbe bosta sprostila 
potencial evropskega bazena talentov, in 
sicer s spodbujanjem možnosti učenja 
politike, mrežnega delovanja in 
usposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 783
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Odličnost mrežnega povezovanja bo 
prispevala k prestrukturiranju sektorja 
znanosti in tehnologije manj razvitih 
delov Unije ter h krepitvi splošne 
raziskovalne in inovacijske zmogljivosti 
Unije, da bi njihove sposobnosti služile 
gospodarskim in družbenim potrebam.

Or. en

Predlog spremembe 784
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Odgovorne raziskave in inovacije 
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bodo upoštevale vizije več zainteresiranih 
strani, zlasti tistih iz civilne družbe, 
programi odgovornih raziskav in inovacij 
pa bodo odprti za njihovo sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 785
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vse posebne cilje se je izkazalo, da 
imajo visoko dodano vrednost Unije.
Skupaj sestavljajo močan in uravnovešen 
sklop dejavnosti, ki so skupaj z 
dejavnostmi na nacionalni in regionalni
ravni usmerjene v obširne potrebe Evrope 
glede napredne znanosti in tehnologije.
Njihova združitev v en sam program jim bo 
omogočila, da delujejo bolj skladno, na 
racionaliziran, poenostavljen in bolj 
osredotočen način, obenem pa vzdržujejo 
povezanost, ki je bistvenega pomena za 
ohranjanje njihove učinkovitosti.

Za vse posebne cilje se je izkazalo, da 
imajo visoko dodano vrednost Unije.
Skupaj sestavljajo močan in uravnovešen 
sklop dejavnosti, ki so skupaj z 
dejavnostmi na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni usmerjene v obširne potrebe 
Evrope glede napredne znanosti in 
tehnologije. Njihova združitev v en sam 
program jim bo omogočila, da delujejo bolj 
skladno, na racionaliziran, poenostavljen in 
bolj osredotočen način, obenem pa 
vzdržujejo povezanost, ki je bistvenega 
pomena za ohranjanje njihove 
učinkovitosti.

Or. ro

Predlog spremembe 786
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – naslov 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del II. Prednostna naloga „Vodilni položaj 
v industriji“

Del II. Prednostna naloga „Vodilni položaj 
v industriji in storitvenem sektorju“

Or. ro
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Predlog spremembe 787
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta del je namenjen pospeševanju razvoja 
tehnologij in inovacij, ki bodo podprla
podjetja prihodnosti in pomagala
inovativnim MSP, da postanejo vodilna 
podjetja na svetovni ravni. Obsega tri 
posebne cilje:

Ta del je namenjen pospeševanju razvoja 
tehnologij in inovacij, ki bodo podprle
podjetja prihodnosti in pomagale
inovativnim MSP, da postanejo vodilna 
podjetja na svetovni ravni. Posebna 
pozornost se nameni spodbujanju 
„inovacijske potrošnje“, tj. prenosa 
znanja in tehnologije z javnih 
raziskovalnih središč na podjetja, zlasti 
MSP, javne organizacije in državljane s 
podjetniško zmogljivostjo. Obsega tri 
posebne cilje:

Or. en

Predlog spremembe 788
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju IKT, 
nanotehnologije, naprednih materialov, 
biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave ter vesolja. Poudarek bo na 
sodelovanju in konvergenci med različnimi 
tehnologijami in znotraj njih, pri čemer bo 
dostop do visoko razvite raziskovalne 
infrastrukture v Evropi pospešil napredek 
na vseh pomembnih področjih.
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Or. en

Predlog spremembe 789
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 790
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Obrazložitev: Vodilni položaj v industriji mora prispevati k evropskim standardom, ki se 
priznavajo in uporabljajo po vsem svetu. V zapletenem tehnološkem svetu standardi izražajo 
tržno moč in so multiplikativni faktor na poti od raziskav do inovacij.

Predlog spremembe 791
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 793
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 795
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij, kot so IKT,
nanotehnologija, napredni materiali, 
biotehnologija, sodobna proizvodnja in 
predelava ter vesolje. Poudarek bo na 
sodelovanju in konvergenci med različnimi 
tehnologijami in znotraj njih.

Or. en

Predlog spremembe 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Priloga I, odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 797
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju IKT, 
nanotehnologije, kvantne optike, naprednih 
materialov, biotehnologije, sodobne 
proizvodnje in predelave, robotike ter 
vesolja. Poudarek bo na sodelovanju in 
konvergenci med različnimi tehnologijami 
in znotraj njih. Ustrezno se upoštevajo 
potrebe uporabnikov na vseh teh 
področjih, in sicer tako v javni kot zasebni 
sferi. 

Or. de

Predlog spremembe 798
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Dostop do tveganega kapitala je 
namenjen odpravi pomanjkanja 
dolžniškega in lastniškega financiranja za 
raziskave in razvoj, inovativna podjetja ter 
projekte v vseh fazah razvoja. Skupaj s 
kapitalskim instrumentom programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP podpira 
razvoj tveganega kapitala na ravni Unije.

(b) Dostop do tveganega kapitala je 
namenjen odpravi pomanjkanja 
dolžniškega in lastniškega financiranja za 
raziskave in razvoj, inovativna podjetja ter 
projekte v vseh fazah razvoja. Skupaj s 
kapitalskim instrumentom programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP podpira 
razvoj financiranja v zgodnji fazi in
tveganega kapitala na ravni Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 799
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Inovacije v MSP so namenjene za
podporo vseh oblik inovacij v MSP in 
usmerjene v tista MSP, ki imajo možnost
razvoja in internacionalizacije na 
enotnem trgu in onkraj njega.

(c) „Inovacije v MSP“ zagotavljajo
podporo vsem oblikam inovacij v MSP, 
prilagojeno posebej MSP, s 
specializiranimi in prilagojenimi 
programi ter instrumenti, ki vključujejo: 
dostop do ustanovnega financiranja, 
subvencije, dostop do lastniškega in 
dolžniškega financiranja, mentorstvo in 
poučevanje ter dostop do omrežij in 
grozdov na področju raziskav in razvoja. 
Zlasti se uporablja instrument, posebej 
namenjen MSP, in sicer na prednostnih
področjih v okviru ciljev „Vodilni položaj 
v omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in „Družbeni izzivi“.

Or. en

Predlog spremembe 800
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Inovacije v MSP so namenjene za 
podporo vseh oblik inovacij v MSP in 
usmerjene v tista MSP, ki imajo možnost 
razvoja in internacionalizacije na enotnem 
trgu in onkraj njega.

(c) Inovacije v MSP so namenjene za 
podporo vsem oblikam inovacij v MSP in 
usmerjene v tista MSP, ki imajo možnost 
razvoja in internacionalizacije na enotnem 
trgu in onkraj njega.

Or. de
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Predlog spremembe 801
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Inovacije v MSP so namenjene za 
podporo vseh oblik inovacij v MSP in 
usmerjene v tista MSP, ki imajo možnost 
razvoja in internacionalizacije na enotnem 
trgu in onkraj njega.

(c) Inovacije v MSP so namenjene za 
podporo vsem oblikam inovacij v MSP in 
usmerjene v tista MSP, ki imajo možnost 
razvoja, sprejemanja in ustvarjanja 
inovacij ter internacionalizacije na 
enotnem trgu in onkraj njega.

Or. en

Predlog spremembe 802
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti bodo sledile pristopu na 
poslovnih temeljih. Proračuna za posebna 
cilja „Dostop do tveganega kapitala“ in
„Inovacije v MSP“ bosta sledila logiki od 
spodaj navzgor, ki temelji na 
povpraševanju, pri čemer prednostne 
naloge ne bodo vnaprej določene. Te bodo 
dopolnjene z uporabo finančnih 
instrumentov in namenskega instrumenta 
za MSP v okviru dela „Družbeni izzivi“ in
posebnega cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih
tehnologij“, ki bo upoštevala logiko na 
podlagi politik.

Dejavnosti bodo sledile pristopu od spodaj 
navzgor. Izvajanje proračunov za „Dostop 
do tveganega kapitala“ in „Inovacije v 
MSP“ bo sledilo zlasti logiki od spodaj 
navzgor, ki temelji na povpraševanju,
vendar izrecno v okviru prednostnih 
tematskih področij, določenih v ciljih 
„Družbeni izzivi“ in „Vodilni položaj v
omogočitvenih in industrijskih
tehnologijah“. Ti proračuni se dopolnijo z 
morebitno uporabo instrumenta za MSP 
od zgoraj navzdol v okviru javnih 
predkomercialnih naročil ali inovativnih 
javnih naročil, če je mogoče dokazati 
združevanje potreb javnih naročnikov v 
državah članicah na ravni EU.

Or. en
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Predlog spremembe 803
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glavni instrument v zvezi s tem so še 
vedno skupni projekti.

Or. de

Predlog spremembe 804
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“, 
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, kar bi lahko privedlo do 
namenitve približno 30 % skupnega 
združenega proračuna za vse posebne cilje 
glede družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
MSP.

Or. it

Obrazložitev

Strateško pomembno je, da se MSP spodbudijo k sodelovanju v okvirnem programu v veliko 
večjem obsegu, kot ga predlaga Komisija.

Predlog spremembe 805
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“, 
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, kar bi moralo zagotoviti 
namenitev približno 20 % skupnega 
združenega proračuna za vse posebne cilje 
glede družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
MSP.

Or. en

Obrazložitev

Krepitev udeležbe MSP je ključen dejavnik za izkoriščanje inovativne moči iznajdljivih in 
inovativnih podjetij ter na novo ustanovljenih in odcepljenih podjetij, ki jih podpirajo 
raziskovalne organizacije in univerze, da bi oblikovali inovativne rešitve in dosegli splošni 
uspeh Obzorja 2020. Čeprav je bil v okviru sedmega okvirnega programa določen cilj 15 %, 
ki bo verjetno dosežen, je treba za celovito izkoriščanje inovativnega potenciala MSP zastaviti 
bolj ambiciozen, vendar realen in dosegljiv cilj.

Predlog spremembe 806
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“,
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP in vzpostavilo jasen 
mehanizem za opredeljevanje in 
izpolnjevanje potreb MSP po prenosu 
znanja in tehnologije. Podpora zagotovi 
namenitev najmanj 20 % skupnega 
združenega proračuna za vse posebne cilje 
glede družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“
za MSP, skupnost, industrijo in splošno 
javnost.

Or. en
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Predlog spremembe 807
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“, namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, kar bi moralo zagotoviti
namenitev najmanj 20 % skupnega 
združenega proračuna za celotni program 
Obzorje 2020 za MSP, pri čemer bi 
moralo biti najmanj 10 % namenjenih 
instrumentu za MSP.

Or. en

Predlog spremembe 808
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“,
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP. V ta namen bo približno
18 % skupnega združenega proračuna za 
vse posebne cilje glede družbenih izzivov 
in posebnega cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ namenjenih MSP.

Or. de

Predlog spremembe 809
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel 
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“, 
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, kar mora zagotoviti 
namenitev več kot 15 % skupnega 
združenega proračuna za vse posebne cilje 
glede družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 810
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“, 
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, kar bi lahko privedlo do
namenitve vsaj 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
MSP.

Or. ro

Predlog spremembe 811
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
upošteva pristop na podlagi tehnologije, 
kar bo pripomoglo k razvoju 
omogočitvenih tehnologij, ki se lahko 
uporabijo na več področjih ter v več 
industrijah in storitvah. Uporaba teh 
tehnologij za reševanje družbenih izzivov 
bo podprta skupaj z družbenimi izzivi.

Posebni cilj „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
upošteva pristop na podlagi politike, kar bo 
pripomoglo k razvoju omogočitvenih 
tehnologij, ki se lahko uporabijo na več 
področjih ter v več industrijah in storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
upošteva pristop na podlagi tehnologije, 
kar bo pripomoglo k razvoju 
omogočitvenih tehnologij, ki se lahko 
uporabijo na več področjih ter v več 
industrijah in storitvah. Uporaba teh 
tehnologij za reševanje družbenih izzivov 
bo podprta skupaj z družbenimi izzivi.

Posebni cilj „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
upošteva pristop na podlagi tehnologije, 
kar bo pripomoglo k razvoju 
omogočitvenih tehnologij, ki se lahko 
uporabijo na več področjih ter v več 
industrijah in storitvah. Uporaba teh 
tehnologij za reševanje družbenih izzivov 
bo podprta skupaj z družbenimi izzivi. Za 
dosego tega cilja bo vzpostavljen tudi 
poseben interdisciplinarni program, 
osredotočen na etične, pravne in družbene 
vidike znanosti in tehnologije, za katerega 
bo na voljo poseben samostojen proračun.

Or. en

Predlog spremembe 813
Hermann Winkler
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Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta del se neposredno odziva na prednostne 
naloge politike in družbene izzive, ki so 
opredeljeni v strategiji Evropa 2020 in 
namenjeni spodbujanju kritične mase 
prizadevanj na področju raziskav in 
inovacij, potrebnih za uresničitev ciljev 
politike Unije. Financiranje je 
osredotočeno na naslednje posebne cilje:

Ta del se neposredno odziva na prednostne 
naloge politike in družbene izzive, ki so 
opredeljeni v strategiji Evropa 2020 in 
namenjeni spodbujanju kritične mase 
prizadevanj na področju raziskav in 
inovacij, potrebnih za uresničitev ciljev 
politike Unije. Tudi v zvezi s tem bo glavni 
poudarek na skupnih projektih. 
Financiranje je osredotočeno na naslednje 
posebne cilje:

Or. de

Predlog spremembe 814
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo;

(b) zanesljiva preskrba s hrano, kakovost in 
varnost, trajnostno kmetijstvo, morske in 
pomorske raziskave in biogospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 815
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo;

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, produktivna morja in oceani s 
trajnostnim ribištvom in ribogojstvom ter
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biogospodarstvo;
(Ta sprememba velja za celotno besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 816
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo;

(b) biogospodarstvo: zanesljiva preskrba s 
hrano, trajnostno kmetijstvo, morske in 
pomorske raziskave in industrije s 
pretežno rabo biomase;
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno 
spremeniti celo besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

V skladu z evropsko strategijo „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“ 
zajema biogospodarstvo proizvodnjo obnovljivih bioloških virov ter njihovo predelavo v 
hrano, krmo, bioizdelke in bioneregijo. Biogospodarstvo vključuje štiri glavne sektorje, ki bi 
jih bilo treba podpirati v okviru velikega izziva „Biogospodarstvo“: kmetijstvo in gozdarstvo; 
ribištvo in ribogojstvo; biotehnološke industrijske panoge in hrana.

Predlog spremembe 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo;

(b) biogospodarstvo: zanesljiva preskrba s 
hrano, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, 
morske in pomorske raziskave in industrija 
s pretežno rabo biomase;
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(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

V skladu z evropsko strategijo „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“ 
vključuje biogospodarstvo štiri glavne sektorje, ki bi jih bilo treba podpirati v okviru velikega 
izziva „Biogospodarstvo“: kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in ribogojstvo; biotehnološke 
industrijske panoge in hrana. Zato bi moral ta naslov izražati opredelitev, ki jo je oblikovala 
Evropska komisija.

Predlog spremembe 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave
in biogospodarstvo;

(b) izzivi evropskega biogospodarstva: 
zanesljiva preskrba s hrano in njena 
varnost, trajnostno kmetijstvo in 
gozdarstvo, morske in pomorske raziskave

Or. en

Predlog spremembe 819
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zanesljiva, čista in učinkovita energija; (c) energetska učinkovitost, zanesljiva, 
čista in učinkovita energija;

Or. ro
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Predlog spremembe 820
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) podnebni ukrepi, okolje, učinkovita 
raba in ohranjanje virov, trajnostna raba 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 821
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 822
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov
ter trajnostna raba surovin;

Or. en
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Predlog spremembe 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov
ter trajnostna raba surovin;

Or. en

Predlog spremembe 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 825
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov
ter ohranjanje in trajnostna raba surovin;

Or. es

Obrazložitev

Vključitev „ohranjanja in trajnostne rabe“ surovin zagotavlja, da cilj presega učinkovito 
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rabo virov.

Predlog spremembe 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vključujoče, inovativne in varne 
družbe.

(f) Evropa v spreminjajočem se svetu –
vključujoče in inovativne družbe, ki 
kritično razmišljajo.

Or. en

Predlog spremembe 827
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vključujoče, inovativne in varne 
družbe.

(f) razumevanje evropskih družb, kulture 
in družbenih sprememb;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne tehnične 
prilagoditve v celotnem besedilu. Kultura je temelj vseh družbenih sprememb in inovacij, zato 
je ustrezneje, da se ta pojem vključi in poudari v naslovu tega izziva.

Predlog spremembe 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f a 
(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) varne družbe – varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov

Or. en

Predlog spremembe 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) kultura in neoprijemljiva področja 
znanja;

Or. en

Predlog spremembe 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f b 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) pametna mesta in kulturna dediščina;

Or. en

Predlog spremembe 831
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog ter raziskovalnih 
infrastruktur z namenom obravnavanja 
izzivov. Te dejavnosti obsegajo celoten 
cikel od raziskav do trga, pri čemer dajejo 
nov poudarek na dejavnosti, povezane z 
inovacijami, kot so poskusno izvajanje, 
predstavitev, preskusne naprave, podpora
javnemu naročanju, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 832
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Netehnološkim, 
organizacijskim in sistemskim inovacijam 
ter inovacijam v javnem sektorju bo 
namenjena enaka pozornost kot 
tehnološko usmerjenim rešitvam. 
Poudarek je na združevanju kritične mase 
virov in znanja z različnih področij, 
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dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

tehnologij in znanstvenih panog z 
namenom obravnavanja izzivov. Te 
dejavnosti obsegajo celoten cikel od 
raziskav do trga, pri čemer dajejo nov 
poudarek na dejavnosti, povezane z 
inovacijami.

Or. en

Predlog spremembe 833
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer
so temeljne znanosti, uporabne raziskave,
prenos znanja in inovacije pomembni in 
medsebojno povezani elementi, ki bodo
osredotočeni na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, kar omogoča dostop do 
vrhunske raziskovalne infrastrukture,
tehnologij in znanstvenih panog z 
namenom obravnavanja izzivov. Te 
dejavnosti obsegajo celoten cikel od 
raziskav do trga, pri čemer dajejo svež 
poudarek na temeljne in uporabne 
znanosti ter nov poudarek na prenos 
znanja in dejavnosti, povezane z 
inovacijami.

Or. en

Predlog spremembe 834
Giles Chichester, Vicky Ford
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Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer
so temeljne znanosti, uporabne raziskave, 
prenos znanja in inovacije enako 
pomembni in medsebojno povezani 
elementi, ki bodo osredotočeni na 
prednostne naloge politike, ne da bi bila 
vnaprej natančno določena izbira 
tehnologij ali rešitev, ki bi jih bilo treba 
razviti. Poudarek je na združevanju kritične 
mase virov in znanja z različnih področij, 
tehnologij in znanstvenih panog z 
namenom obravnavanja izzivov. Te 
dejavnosti obsegajo celoten cikel od 
raziskav do trga, pri čemer dajejo nov 
poudarek na dejavnosti, povezane z 
inovacijami, kot so poskusno izvajanje, 
predstavitev, preskusne naprave, podpora
javnemu naročanju, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 835
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer
so temeljne znanosti, uporabne raziskave,
prenos znanja in inovacije enako 
pomembni ter medsebojno povezani 
elementi, ki bodo osredotočeni na 
prednostne naloge politike, ne da bi bila 
vnaprej natančno določena izbira 
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znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

tehnologij ali rešitev, ki bi jih bilo treba 
razviti. Poudarek je na združevanju kritične 
mase virov in znanja z različnih področij, 
tehnologij in znanstvenih panog z 
namenom obravnavanja izzivov. Te 
dejavnosti obsegajo celoten cikel od 
raziskav do trga, pri čemer dajejo nov 
poudarek na dejavnosti, povezane z 
inovacijami, kot so poskusno izvajanje, 
predstavitev, preskusne naprave, podpora
javnemu naročanju, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij, vključno s standardizacijo na 
vseh stopnjah.

Or. en

Predlog spremembe 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnemu 
naročanju, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij. Za dosego tega cilja bo 
vzpostavljen tudi poseben 
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interdisciplinarni program o etičnih, 
pravnih in družbenih vidikih znanosti in 
tehnologije, za katerega bo na voljo 
poseben samostojen proračun.

Or. en

Predlog spremembe 837
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, kar omogoča dostop do 
vrhunske raziskovalne infrastrukture,
tehnologij in znanstvenih panog z 
namenom obravnavanja izzivov. Te 
dejavnosti obsegajo celoten cikel od 
raziskav do trga, pri čemer dajejo nov 
poudarek na dejavnosti, povezane z 
inovacijami, kot so poskusno izvajanje, 
predstavitev, preskusne naprave, podpora
javnemu naročanju in predkomercialnemu 
naročanju, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnemu 
naročanju, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij. Za dosego ciljev programa 
Obzorje 2020, zlasti v zvezi z delom III o 
družbenih izzivih, bo treba v skupne 
projekte vključiti širok krog 
zainteresiranih strani, od raziskovalnih 
ustanov in podjetij do uporabnikov iz 
javnega in zasebnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 839
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
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različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov, kar je mogoče 
storiti z vzpostavitvijo institucionalnih 
javno-zasebnih partnerstev. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnemu 
naročanju, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 840
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen v spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga
ter njegov vpliv na družbo, pri čemer 
dajejo nov poudarek na dejavnosti, 
povezane z inovacijami, kot so poskusno 
izvajanje, predstavitev, preskusne naprave, 
podpora javnemu naročanju, oblikovanje, 
inovacije, usmerjene na končnega 
uporabnika, socialne inovacije in tržno 
uveljavljanje inovacij.

Or. en
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Predlog spremembe 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za sprejem na izzivih temelječega pristopa 
je potrebno usklajeno strateško 
načrtovanje raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti. Usklajevanje lahko odpravi 
razdrobljenost in izboljša uporabo 
tehnoloških in infrastrukturnih virov, 
povezanih s posameznimi izzivi, s strani 
celotne raziskovalne skupnosti. Poleg tega 
je za uspeh na področju inovacij v večini 
primerov potrebna dolgoročna zavezanost 
ohranitvi vrhunskih raziskav. Strateški 
ukrepi in znanstveno svetovanje lahko že 
na samem začetku zagotovijo strokovni 
prispevek k politiki, okrepijo inovacije in 
konkurenčnost z razumevanjem 
zapletenosti inovacijskega cikla in 
spodbudijo čezmejno sodelovanje več 
raziskovalcev. Strateško usklajevanje 
raziskav in inovacij za posamezne izzive 
na podlagi znanstvenega svetovanja 
zagotovijo sektorski svetovalni odbori 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki bodo prispevali k oblikovanju 
programov za raziskave in inovacije na 
podlagi najboljšega vodstva ter zagotovili 
spodbude in instrumente, potrebne za 
spodbujanje interakcij in sinergij v večjem 
obsegu.

Or. en

Predlog spremembe 842
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za sprejem na izzivih temelječega pristopa 
je potrebno usklajeno strateško 
načrtovanje raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti. Usklajevanje lahko odpravi 
razdrobljenost in izboljša uporabo 
tehnoloških in infrastrukturnih virov, 
povezanih s posameznimi izzivi, s strani 
celotne raziskovalne skupnosti. Poleg tega 
je za uspeh na področju inovacij v večini 
primerov potrebna dolgoročna zavezanost 
ohranitvi vrhunskih raziskav. Strateški 
ukrepi in znanstveno usmerjanje lahko že 
na samem začetku zagotovijo strokovni 
prispevek k politiki, okrepijo inovacije in 
konkurenčnost z razumevanjem 
zapletenosti inovacijskega cikla in 
spodbudijo čezmejno sodelovanje več 
raziskovalcev. Komisija se bo morala, če 
bo hotela doseči strateško usklajevanje 
raziskav in inovacij za posamezne izzive, 
posvetovati z ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi, tj. najboljšimi in najbolj 
strokovno usposobljenimi ljudmi iz 
akademskega sveta, industrije, izmed 
končnih uporabnikov ter iz civilne družbe, 
vključno z znanstveniki, inženirji in 
podjetniki, s čimer bo zagotovila 
raznolikost vseh zadevnih sektorjev in 
področij raziskav. To bo omogočilo 
spremljanje ustreznosti in zadostnosti 
obstoječih in načrtovanih ukrepov ter 
povečevanje ozaveščenosti o 
zapostavljenih temah in podvojenih 
prizadevanjih. Komisija bi si morala 
prizadevati uporabiti pri izvajanju 
Obzorja 2020 v ta namen, kjerkoli je to 
mogoče, obstoječe instrumente, kot so 
med drugim evropska partnerstva za 
inovacije, evropske tehnološke platforme 
in pobude za skupno načrtovanje 
programov.

Or. en
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Obrazložitev

Na podlagi zamisli iz poročila Terese Riera Madurell, predlog spremembe 89, in poročila 
Marie da Graca Carvalho, predlog spremembe 25.

Predlog spremembe 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za sprejem na izzivih temelječega pristopa 
je potrebno usklajeno strateško 
načrtovanje raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti. Usklajevanje lahko odpravi 
razdrobljenost in izboljša uporabo 
tehnoloških in infrastrukturnih virov, 
povezanih s posameznimi izzivi, s strani 
celotne raziskovalne skupnosti. Poleg tega 
je za uspeh na področju inovacij v večini 
primerov potrebna dolgoročna zavezanost 
ohranitvi vrhunskih raziskav. Strateški 
ukrepi in znanstveno usmerjanje lahko že 
na samem začetku zagotovijo strokovni 
prispevek k politiki, okrepijo inovacije in 
konkurenčnost z razumevanjem 
zapletenosti inovacijskega cikla in 
spodbudijo čezmejno sodelovanje več 
raziskovalcev. Strateško usklajevanje 
raziskav in inovacij za posamezne izzive 
zagotovijo sektorski usmerjevalni odbori 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni 
iz akademskega sveta, industrije, izmed 
končnih uporabnikov ter iz civilne družbe, 
izbranih v odprtem in preglednem 
postopku, ki bodo prispevali k oblikovanju 
programov za raziskave in inovacije na 
podlagi najboljšega vodstva ter zagotovili 
spodbude in instrumente, potrebne za 
spodbujanje interakcij in sinergij v večjem 
obsegu.

Or. en
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Obrazložitev

Vsak strateški svetovalni odbor bi moral biti uravnoteženo sestavljen iz članov skupnosti 
zainteresiranih strani (znanost, industrija, civilna družba, končni uporabniki in drugi) na 
visoki ravni. Naloga teh odborov/svetov naj bi bila zagotavljanje stalnega strateškega 
svetovanja o ukrepih, ki se izvajajo in načrtujejo v okviru programa Obzorje 2020, ter o s tem 
povezanih področjih politike Skupnosti, in upravljanje potrebnega usklajevanja med 
številnimi instrumenti in pobudami (skupno načrtovanje programov, javno-zasebna 
partnerstva, javno-javna partnerstva, skupnosti znanja in inovacij, evropska partnerstva za 
inovacije itd.).

Predlog spremembe 844
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za sprejem na izzivih temelječega pristopa 
je potrebno usklajeno strateško 
načrtovanje raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti. Usklajevanje lahko odpravi 
razdrobljenost in izboljša uporabo 
tehnoloških in infrastrukturnih virov, 
povezanih s posameznimi izzivi, s strani 
celotne raziskovalne skupnosti. Poleg tega 
je za uspeh na področju inovacij v večini 
primerov potrebna dolgoročna zavezanost 
ohranitvi vrhunskih raziskav. Strateški 
ukrepi in znanstveno usmerjanje lahko že 
na samem začetku zagotovijo strokovni 
prispevek k politiki, okrepijo inovacije in 
konkurenčnost z razumevanjem 
zapletenosti inovacijskega cikla in 
spodbudijo čezmejno sodelovanje več 
raziskovalcev. Strateško usklajevanje 
raziskav in inovacij za posamezne izzive 
na podlagi znanstvenega usmerjanja 
zagotovijo sektorski usmerjevalni odbori 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki bodo prispevali k oblikovanju 
programov za raziskave in inovacije na 
podlagi najboljšega vodstva ter zagotovili 
spodbude in instrumente, potrebne za 
spodbujanje interakcij in sinergij v večjem 
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obsegu. Naloga teh odborov naj bi bila 
zagotavljanje stalnega strateškega 
svetovanja o ukrepih, ki se izvajajo in 
načrtujejo v okviru programa 
Obzorje 2020, in o s tem povezanih 
področjih politike Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Vlogo in dolžnosti sektorskih usmerjevalnih odborov je treba jasno opredeliti.

Predlog spremembe 845
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru vsakega družbenega izziva bodo 
na pregleden in participativen način 
določeni raziskovalne prednostne naloge 
in cilji z uravnoteženo udeležbo vseh 
sodelujočih, vključno z znanstveno 
skupnostjo, raziskovalci (tudi iz manjših 
raziskovalnih organizacij), javnim 
sektorjem, zasebnim sektorjem, zlasti 
MSP, organizacijami civilne družbe in 
drugimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. Komisija bo v raziskovalnih 
prednostnih nalogah v okviru družbenih 
izzivov zlasti vzpostavila posebne 
platforme za dialog med državljani in 
organizacijami civilne družbe z 
raziskovalnimi akterji.

Or. en

Predlog spremembe 846
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov.
Humanistične in družbene znanosti 
morajo biti zastopane v programskih 
odborih in strokovnih skupinah, 
pristojnih za ocenjevanje projektov in 
programov na vseh področjih. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Prav tako bo v vse izzive 
vključena osredotočenost na spol in 
enakost spolov. Podpora bo usmerjena tudi 
v zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
državami sestavni del vsakega izziva.
Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“.

Or. en

Obrazložitev

To je potrebno za zagotovitev, da humanistične in družbene znanosti ne bodo zapostavljene 
ali uporabljene le za študije dojemanja ali sprejemljivosti v zvezi z inovacijami. To bo 
zagotovilo multidisciplinarnost raziskav, ki obravnavajo družbene izzive.

Predlog spremembe 847
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov.
Humanistične in družbene znanosti 
morajo biti zastopane v programskih 
odborih in strokovnih skupinah, 
pristojnih za ocenjevanje projektov in 
programov na vseh področjih. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Podpora bo usmerjena 
tudi v zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
državami sestavni del vsakega izziva.
Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“.

Or. en

Obrazložitev

To je nujno potrebno za zagotovitev, da humanistične in družbene znanosti ne bodo 
zapostavljene ali uporabljene le za študije dojemanja ali sprejemljivosti v zvezi z inovacijami. 
To bo zagotovilo multidisciplinarnost raziskav, ki obravnavajo družbene izzive.

Predlog spremembe 848
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Podpora bo usmerjena 
tudi v zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Te znanosti 
se v celoti vključijo v delovne programe z 
zastopanostjo v programskih odborih in 
strokovnih skupinah, pristojnih za 
ocenjevanje projektov in programov na 
vseh področjih, ter z razvojem javnih 
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nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
državami sestavni del vsakega izziva.
Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“.

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

Or. en

Predlog spremembe 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Podpora bo usmerjena 
tudi v zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
državami sestavni del vsakega izziva, pri 
čemer je treba posebno pozornost 
nameniti podpori globalnim 
prizadevanjem, ki terjajo kritično maso, 
da bi lahko Evropa sodelovala in prevzela 
vodilni položaj. Poleg tega je medsektorska 
podpora mednarodnega sodelovanja 
zagotovljena v okviru posebnega cilja
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“.
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Or. en

Predlog spremembe 850
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 851
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Varnost je bistveni element vseh zgoraj navedenih ciljev in jo je treba upoštevati v enakem 
obsegu kot družbene in humanistične znanosti, da bi zagotovili uspešno izvajanje.

Predlog spremembe 852
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 

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

se svetu – vključujoče in inovativne 
družbe, ki kritično razmišljajo“. Podpora 
bo usmerjena tudi v zagotavljanje 
konkretne podlage za oblikovanje politike 
na mednarodni, nacionalni in regionalni 
ravni ter ravni Unije. Glede na globalno 
naravo številnih izzivov je strateško 
sodelovanje s tretjimi državami sestavni 
del vsakega izziva. Poleg tega je 
medsektorska podpora mednarodnega 
sodelovanja zagotovljena v okviru 
posebnega cilja „Evropa v spreminjajočem 
se svetu – vključujoče in inovativne 
družbe, ki kritično razmišljajo“.

Or. en

Predlog spremembe 855
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 856
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Obrazložitev

Zelo pomembno je spodbujati raziskave in inovacije v čezmorskih državah in ozemljih.

Predlog spremembe 858
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 859
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT ima pomembno vlogo, saj bo 
združeval odlične raziskave, izobraževanje 
in inovacije ter tako povezoval trikotnik 
znanja. EIT to izvaja v glavnem s 
skupnostjo znanja in inovacij. Poleg tega 
zagotavlja, da izmenjava izkušenj z 
usmerjenimi ukrepi za razširjanje in 
izmenjavo znanja presega skupnosti
znanja in inovacij ter tako spodbuja hitrejše 
uveljavljanje inovacijskih modelov po vsej 
Uniji.

EIT ima pomembno vlogo, saj bo 
združeval odlične raziskave, izobraževanje 
in inovacije ter tako povezoval trikotnik 
znanja. EIT to izvaja v glavnem s 
skupnostjo znanja in inovacij. Poleg tega 
zagotavlja, da izmenjava izkušenj z 
usmerjenimi ukrepi za razširjanje in 
izmenjavo znanja poteka med skupnostmi
znanja in inovacij in jih presega ter tako 
spodbuja hitrejše uveljavljanje inovacijskih 
modelov po vsej Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 860
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa si je zastavila cilj, da se preusmeri 
na nov gospodarski model na podlagi 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Za 
takšno preoblikovanje bo potrebno več kot 
samo dodatne izboljšave sedanjih 
tehnologij. Potrebna bo precej boljša 
znanstveno podprta inovacijska
zmogljivost, ki jo bo spodbujalo radikalno 
novo znanje in bo omogočila Evropi, da 
prevzame vodilno vlogo pri ustvarjanju 
spremenjenih tehnoloških paradigem, ki 
bodo ključna gonilna sila rasti 
produktivnosti, konkurenčnosti, bogastva 
in družbenega napredka v prihodnosti.
Takšne spremembe paradigem so v 
preteklosti običajno izvirale iz znanstvene 
baze javnega sektorja, preden so ustvarile 
podlago za oblikovanje popolnoma novih 
industrijskih panog in sektorjev.

Evropa si je zastavila cilj, da se preusmeri 
na nov gospodarski model na podlagi 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Za 
takšno preoblikovanje bo potrebno več kot 
samo dodatne izboljšave sedanjih 
tehnologij. Potrebna bo precej večja
zmogljivost za inovacije na osnovi 
znanosti, spodbujene z radikalno novim 
znanjem, ki bo omogočila Evropi, da 
prevzame vodilno vlogo pri ustvarjanju 
spremenjenih tehnoloških paradigem, ki 
bodo ključna gonilna sila rasti 
produktivnosti, konkurenčnosti, bogastva 
in družbenega napredka v prihodnosti.
Takšne spremembe paradigem so v 
preteklosti običajno izvirale iz osnovnih 
raziskav, ki so temeljile na radovednosti,
preden so ustvarile podlago za oblikovanje 
popolnoma novih industrijskih panog in 
sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa si je zastavila cilj, da se preusmeri 
na nov gospodarski model na podlagi 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Za 
takšno preoblikovanje bo potrebno več kot 
samo dodatne izboljšave sedanjih 
tehnologij. Potrebna bo precej boljša 
znanstveno podprta inovacijska

Evropa si je zastavila cilj, da se preusmeri 
na nov gospodarski model na podlagi 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Za 
takšno preoblikovanje bo potrebno več kot 
samo dodatne izboljšave sedanjih 
tehnologij in znanja. Potrebna bo precej
večja zmogljivost za inovacije na osnovi 
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zmogljivost, ki jo bo spodbujalo radikalno 
novo znanje in bo omogočila Evropi, da 
prevzame vodilno vlogo pri ustvarjanju 
spremenjenih tehnoloških paradigem, ki 
bodo ključna gonilna sila rasti 
produktivnosti, konkurenčnosti, bogastva 
in družbenega napredka v prihodnosti.
Takšne spremembe paradigem so v 
preteklosti običajno izvirale iz znanstvene 
baze javnega sektorja, preden so ustvarile
podlago za oblikovanje popolnoma novih 
industrijskih panog in sektorjev.

temeljne znanosti in znanosti, spodbujene 
z radikalno novim znanjem, ki bo 
omogočila Evropi, da prevzame vodilno 
vlogo pri ustvarjanju spremenjenih
znanstvenih in tehnoloških paradigem, ki 
bodo ključna gonilna sila rasti 
produktivnosti, konkurenčnosti, bogastva
in družbenega napredka v prihodnosti.
Takšne spremembe paradigem so v 
preteklosti običajno izvirale iz znanstvene 
baze javnega sektorja, preden so ustvarile 
podlago za oblikovanje popolnoma novih 
industrijskih panog in sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 863
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 864
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 866
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od pionirskih raziskav, ki jih financira 
Evropski raziskovalni svet, se zato 
pričakuje, da bodo imele precejšen 
neposreden učinek v obliki napredka na 
področjih znanosti in omogočile 

Od pionirskih raziskav, ki jih financira 
Evropski raziskovalni svet, se zato 
pričakuje, da bodo imele precejšen 
neposreden učinek v obliki napredka na 
področjih znanosti in omogočile 
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ustvarjanje novih in pogosto 
nepričakovanih znanstvenih in tehnoloških 
rezultatov ter novih področij za raziskave, 
zaradi česar se lahko na koncu pojavijo 
radikalne nove zamisli, ki bodo spodbujale 
inovacije in iznajdljivost podjetij ter se 
učinkovito spoprijemale z družbenimi 
izzivi. Združitev odličnih posameznih 
znanstvenikov in inovativnih zamisli 
podpira vsako fazo v inovacijski verigi.

ustvarjanje novih in pogosto 
nepričakovanih znanstvenih in tehnoloških 
rezultatov ter novih področij za raziskave, 
zaradi česar se lahko na koncu pojavijo 
radikalne nove zamisli, ki bodo spodbujale 
inovacije in iznajdljivost podjetij ter se 
učinkovito spoprijemale z družbenimi 
izzivi. Glavni poudarek pri dodeljevanju 
subvencij Evropskega raziskovalnega 
sveta je na inovativnih zamislih, rezultati 
raziskovalcev pa so večinoma potrebni za 
prikaz sposobnosti za izvedbo 
predlaganega projekta. Združitev odličnih 
posameznih znanstvenikov in inovativnih 
zamisli podpira vsako fazo v inovacijski 
verigi.

Or. en

Predlog spremembe 867
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od pionirskih raziskav, ki jih financira 
Evropski raziskovalni svet, se zato 
pričakuje, da bodo imele precejšen 
neposreden učinek v obliki napredka na 
področjih znanosti in omogočile 
ustvarjanje novih in pogosto 
nepričakovanih znanstvenih in tehnoloških 
rezultatov ter novih področij za raziskave, 
zaradi česar se lahko na koncu pojavijo 
radikalne nove zamisli, ki bodo spodbujale 
inovacije in iznajdljivost podjetij ter se 
učinkovito spoprijemale z družbenimi 
izzivi. Združitev odličnih posameznih 
znanstvenikov in inovativnih zamisli 
podpira vsako fazo v inovacijski verigi.

Od pionirskih raziskav, ki jih financira 
Evropski raziskovalni svet, se zato 
pričakuje, da bodo imele precejšen 
neposreden učinek v obliki napredka na 
področjih znanosti in omogočile 
ustvarjanje novih in pogosto 
nepričakovanih znanstvenih in tehnoloških 
rezultatov ter novih področij za raziskave, 
zaradi česar se lahko na koncu pojavijo 
radikalne nove zamisli, ki bodo spodbujale 
inovacije in iznajdljivost podjetij ter se 
učinkovito spoprijemale z družbenimi 
izzivi. Združitev odličnih posameznih 
znanstvenikov in inovativnih zamisli 
podpira vsako fazo v inovacijski verigi.
Vendar se pri tem ne sme zanemariti 
pomen uporabnih raziskav.

Or. en
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Predlog spremembe 868
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temeljna dejavnost Evropskega 
raziskovalnega sveta je zagotavljanje 
privlačnega dolgoročnega financiranja, ki 
podpira odlične raziskovalce in njihove 
raziskovalne skupine pri izvajanju 
pionirskih raziskav z velikimi 
koristmi/velikim tveganjem.

Temeljna dejavnost Evropskega 
raziskovalnega sveta je zagotavljanje 
privlačnega dolgoročnega financiranja, ki 
podpira odlične zamisli in njihove 
raziskovalne skupine pri izvajanju 
pionirskih raziskav z velikimi 
koristmi/velikim tveganjem.

Or. en

Predlog spremembe 869
Alyn Smith

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 870
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni in regionalni skladi bi morali 
podpirati pozitivno ocenjene projekte 
Evropskega raziskovalnega sveta, ki 
izpolnjujejo merila odličnosti, za katere pa 
v okviru programa Obzorje 2020 ni na 
voljo dovolj sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski raziskovalni svet po potrebi 
podpira tudi nove načine dela v 
znanstvenih krogih, pri katerih obstaja 
možnost, da bodo ustvarili prelomne 
rezultate, in spodbuja raziskovanje tržnega 
in družbenega inovacijskega potenciala 
raziskave, ki jo financira.

Evropski raziskovalni svet po potrebi 
podpira tudi nove načine dela v 
znanstvenih krogih, pri katerih obstaja 
možnost, da bodo ustvarili prelomne 
rezultate, in spodbuja raziskovanje in 
izkoriščanje tržnega in družbenega 
inovacijskega potenciala raziskave, ki jo 
financira.

Or. en

Predlog spremembe 872
Gunnar Hökmark
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti in rezultatom raziskav z velikim 
družbenim in gospodarskim vplivom ter k 
trženju in izkoriščanju inovativnih 
tehnologij in zamisli; in da je Evropski 
raziskovalni svet znatno pripomogel k 
temu, da je Evropa postala bolj privlačna 
za najboljše znanstvenike na svetu. Zlasti 
je Evropski raziskovalni svet usmerjen v 
merljivo povečanje deleža Unije med 1 % 
največkrat citiranih objav na svetu. Poleg 
tega je usmerjen v znatno povečanje števila 
odličnih raziskovalcev, ki prihajajo iz 
držav zunaj Evrope in jih financira, ter 
posebno izboljšanje institucionalnih praks 
in nacionalnih politik za podporo 
vrhunskih raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 873
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši 
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: najboljše 
zamisli sodelujejo pri natečajih Evropskega 
raziskovalnega sveta; da je financiranje 
Evropskega raziskovalnega sveta 
neposredno pripomoglo k znanstvenim 
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znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, 
ki prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

publikacijam najvišje kakovosti ter k 
trženju in izkoriščanju inovativnih 
tehnologij in zamisli; in da je Evropski 
raziskovalni svet znatno pripomogel k 
temu, da je Evropa postala bolj privlačna 
za najboljše znanstvenike na svetu. Zlasti 
je Evropski raziskovalni svet usmerjen v 
merljivo povečanje deleža Unije med 1 % 
največkrat citiranih objav na svetu. Poleg 
tega izvaja promocijske ukrepe, 
namenjene povečanju vidnosti njegovih 
programov ter posebnemu izboljšanju
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti, k raziskovalnim rezultatom z 
močnim družbenim in gospodarskim 
potencialnim vplivom ter k trženju in 
izkoriščanju inovativnih tehnologij in 
zamisli; in da je Evropski raziskovalni svet 
znatno pripomogel k temu, da je Evropa 
postala bolj privlačna za najboljše 
znanstvenike na svetu. Zlasti je Evropski 
raziskovalni svet usmerjen v merljivo 
povečanje deleža Unije med 1 % 
največkrat citiranih objav na svetu. Poleg 
tega je usmerjen v znatno povečanje števila 
odličnih raziskovalcev, ki prihajajo iz 
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za podporo vrhunskih raziskovalcev. držav zunaj Evrope in jih financira, ter 
posebno izboljšanje institucionalnih praks 
in nacionalnih politik za podporo 
vrhunskih raziskovalcev. Evropski 
raziskovalni svet posreduje izkušnje in 
najboljše prakse z regionalnimi in 
nacionalnimi agencijami za financiranje 
raziskav, da bi se spodbujala podpora 
odličnih raziskovalcev. Poleg tega 
Evropski raziskovalni svet še naprej 
povečuje prepoznavnost svojih programov 
izven Evrope, da bi privabil odlične 
raziskovalce.

Or. en

Predlog spremembe 875
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, če prispevek teh raziskovalcev 
dodaja vrednost evropskim raziskavam, 
povečanje priložnosti za raziskovalce, da 
se po premoru vrnejo na delo, ter posebno 
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izboljšanje institucionalnih praks in 
nacionalnih politik za podporo vrhunskih 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 876
Alyn Smith

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, vključno z znatnim povečanjem 
števila vrhunskih raziskovalk, ter posebno 
izboljšanje institucionalnih praks in 
nacionalnih politik za podporo vrhunskih 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 877
Luigi Berlinguer
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: najboljši
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.
Nenazadnje je treba oceniti možnost 
uporabe inovativnih tehnologij in zamisli 
do popolne komercializacije.

Or. en

Predlog spremembe 878
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet Evropskega 
raziskovalnega sveta nenehno spremlja 
aktivnosti Evropskega raziskovalnega sveta 
in preučuje, kako bi lahko najbolje dosegel 
svoje cilje s shemami za subvencije, ki 
poudarjajo jasnost, stabilnost in 

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

preprostost, tako za kandidate kot pri 
izvajanju in upravljanju subvencij ter se, po 
potrebi, odzval na nove potrebe. Prizadeva 
si, da ohrani in še izboljša sistem 
strokovnega ocenjevanja Evropskega 
raziskovalnega sveta, ki je na svetovni 
ravni in zagotavlja pošteno in 
nepristransko obravnavo predlogov, pri 
čemer je treba upoštevati, da so lahko 
prejemniki subvencije pogosto tudi tisti, k 
sprejemajo odločitve v odborih, tako da 
lahko opredeli prelomno znanstveno 
odličnost, prelomne zamisli in nadarjenost 
ne glede na spol, nacionalnost, izvorno 
ustanovo ali starost raziskovalca. Evropski 
raziskovalni svet še naprej izvaja lastne 
strateške raziskave, da se pripravi za svoje 
dejavnosti in jih podpre, ohranja tesne stike 
z znanstveno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi ter si prizadeva, 
da njegove dejavnosti dopolnjujejo 
raziskovalne pobude na drugih ravneh.

Or. en

Predlog spremembe 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet Evropskega 
raziskovalnega sveta nenehno spremlja 
aktivnosti Evropskega raziskovalnega sveta 
in preučuje, kako bi lahko najbolje dosegel 
svoje cilje s shemami za subvencije, ki 
poudarjajo jasnost, stabilnost in 
preprostost, tako za kandidate kot pri 
izvajanju in upravljanju subvencij ter se, po 
potrebi, odzval na nove potrebe. Prizadeva 
si, da ohrani in še izboljša sistem 
strokovnega ocenjevanja Evropskega 
raziskovalnega sveta, ki je na svetovni 
ravni, predloge pa obravnava na pregleden, 

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

ravni, predloge pa obravnava na pregleden, 
pošten in nepristranski način, tako da lahko 
opredeli prelomno znanstveno odličnost in 
nadarjenost ne glede na spol, nacionalnost 
ali starost raziskovalca. Če ta merila niso 
izpolnjena, lahko udeleženci zaprosijo za 
izključitev strokovnjakov, da bi se izognili 
morebitni škodi. Evropski raziskovalni 
svet še naprej izvaja lastne strateške 
raziskave, da se pripravi za svoje 
dejavnosti in jih podpre, ohranja tesne stike 
z znanstveno skupnostjo, regionalnimi in
nacionalnimi agencijami za financiranje 
in drugimi zainteresiranimi stranmi ter si 
prizadeva, da njegove dejavnosti 
dopolnjujejo raziskovalne pobude na 
drugih ravneh. Nazadnje bo Evropski 
raziskovalni svet zagotovil preglednost pri 
sporočanju informacij o svojih 
dejavnostih in rezultatov znanstveni 
skupnosti in splošni javnosti ter vzdrževal 
posodobljene podatke o financiranih 
projektih in zagotovil prenosljivost 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 880
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet Evropskega 
raziskovalnega sveta nenehno spremlja 
aktivnosti Evropskega raziskovalnega sveta 
in preučuje, kako bi lahko najbolje dosegel 
svoje cilje s shemami za subvencije, ki 
poudarjajo jasnost, stabilnost in 
preprostost, tako za kandidate kot pri 
izvajanju in upravljanju subvencij ter se, po 
potrebi, odzval na nove potrebe. Prizadeva 
si, da ohrani in še izboljša sistem 
strokovnega ocenjevanja Evropskega 

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

sveta, ki je na svetovni ravni, predloge pa 
obravnava na pregleden, pošten in 
nepristranski način, tako da lahko opredeli 
prelomno znanstveno odličnost in 
nadarjenost ne glede na spol, nacionalnost 
ali starost raziskovalca. Evropski 
raziskovalni svet še naprej izvaja lastne 
strateške raziskave, da se pripravi za svoje 
dejavnosti in jih podpre, ohranja tesne stike 
z znanstveno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi ter si prizadeva, 
da njegove dejavnosti dopolnjujejo 
raziskovalne pobude na drugih ravneh s 
preprečevanjem prekrivanja z drugimi 
raziskovalnimi dejavnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 881
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

z znanstveno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi ter si prizadeva, 
da njegove dejavnosti dopolnjujejo 
raziskovalne pobude na drugih ravneh.
Dejavnosti in dosežke Evropskega 
raziskovalnega sveta bo leta 2017 ocenil 
odbor neodvisnih upravljavcev 
raziskovalnih organizacij na visoki ravni.

Or. en

Predlog spremembe 882
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en
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Predlog spremembe 883
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi. Namen je opredeliti 
in uresničiti priložnosti, ki imajo 
dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenega in
interdisciplinarnega skupnega 
raziskovanja v različnih obsegih in 
sprejetjem inovativnih raziskovalnih praks.

Posebni cilj je spodbujanje pionirskih 
raziskav, vključno z radikalnimi novimi 
tehnologijami in zamislimi z visokim 
tveganjem, ki temeljijo na znanstveni 
podlagi in imajo potencial za odpiranje 
novih področij evropske znanosti in 
tehnologije. Namen je opredeliti in 
uresničiti priložnosti, ki imajo dolgoročne 
koristi za državljane, gospodarstvo in 
družbo, z zagotavljanjem prožne podpore 
ciljno usmerjenemu in
interdisciplinarnemu skupnemu 
raziskovanju v različnih obsegih in 
sprejetjem inovativnih raziskovalnih praks.

Or. en

Predlog spremembe 884
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi. Namen je opredeliti 
in uresničiti priložnosti, ki imajo 
dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenega in
interdisciplinarnega skupnega 
raziskovanja v različnih obsegih in 
sprejetjem inovativnih raziskovalnih praks.

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na temeljnih raziskavah in znanstveni 
podlagi. Namen je opredeliti in uresničiti 
priložnosti, ki imajo dolgoročne koristi za 
državljane, gospodarstvo in družbo, z 
zagotavljanjem prožne podpore ciljno
usmerjenemu in interdisciplinarnemu 
skupnemu raziskovanju v različnih obsegih 
in sprejetjem inovativnih raziskovalnih 
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praks.

Or. en

Predlog spremembe 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi. Namen je opredeliti 
in uresničiti priložnosti, ki imajo 
dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenega in
interdisciplinarnega skupnega 
raziskovanja v različnih obsegih in 
sprejetjem inovativnih raziskovalnih 
praks.

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi, na primer na 
boljšem razumevanju človeške patologije 
in mehanizmov toksičnosti ter uporabi 
orodij in celičnih, genomskih in 
informacijskih tehnologij, pomembnih za 
ljudi, v zdravstvenih raziskavah in 
strategijah ocenjevanja tveganja. Namen 
je opredeliti in uresničiti priložnosti, ki 
imajo dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenemu in
interdisciplinarnemu skupnemu 
raziskovanju v različnih obsegih.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen predstavitvi primerov obetavnih novih tehnologij in 
njihove uporabe v temeljnih raziskavah ali znotraj industrije.

Predlog spremembe 886
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi. Namen je opredeliti 
in uresničiti priložnosti, ki imajo 
dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenega in
interdisciplinarnega skupnega 
raziskovanja v različnih obsegih in 
sprejetjem inovativnih raziskovalnih praks.

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi. Namen je opredeliti 
in uresničiti priložnosti, ki imajo 
dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenemu in
interdisciplinarnemu skupnemu 
raziskovanju v različnih obsegih in 
sprejetjem inovativnih raziskovalnih praks.
Platforme pametne specializacije morajo 
imeti v zvezi s tem ključno vlogo, zlasti v 
smislu ustvarjanja in mrežnega 
povezovanja, izmenjave informacij, 
programov tesnega sodelovanja ter 
podpore za politike raziskav in inovacij.

Or. pt

Obrazložitev

Platforme pametne specializacije imajo bistveno vlogo v smislu izmenjave informacij, 
interdisciplinarnega sodelovanja in usmerjanja raziskav k ciljem na več ravneh z inovativnimi 
praksami. 

Predlog spremembe 887
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
spodbujajo raziskave, ki presegajo znane, 
uveljavljene in splošno sprejete prakse, ter 
novo in prodorno razmišljanje, da bi odprle 
možnosti za zmogljive nove tehnologije, ki 
se lahko razvijejo v vodilne tehnološke in 
intelektualne paradigme za naslednja 
desetletja. Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije spodbujajo prizadevanja za 

Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
spodbujajo raziskave, ki presegajo znane, 
uveljavljene in splošno sprejete prakse, ter 
novo in prodorno razmišljanje, da bi odprle 
možnosti za zmogljive nove tehnologije, ki 
se lahko razvijejo v vodilne tehnološke in 
intelektualne paradigme za naslednja 
desetletja. Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije spodbujajo prizadevanja za 
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izkoriščanje raziskovalnih priložnosti v 
majhnem obsegu na vseh področjih 
raziskovanja, vključno z novimi temami ter 
velikimi znanstvenimi in tehnološkimi 
izzivi, pri katerih je potrebno povezovanje 
in sodelovanje programov v vsej Evropi in 
zunaj nje. Ta pristop temelji na odličnosti 
in zajema raziskovanje predkonkurenčnih 
zamisli za oblikovanje prihodnosti 
tehnologije, s čimer družbi omogoča, da 
ima korist od interdisciplinarnega 
sodelovanja na področju raziskav, ki je 
potrebno na ravni EU z ustvarjanjem 
povezave med znanstveno naravnanimi 
raziskavami in raziskavami, ki temeljijo na 
družbenih izzivih, ali s konkurenčnostjo
industrije.

izkoriščanje raziskovalnih priložnosti v 
majhnem obsegu na vseh področjih 
raziskovanja, vključno z novimi temami ter 
velikimi znanstvenimi in tehnološkimi 
izzivi, pri katerih je potrebno povezovanje 
in sodelovanje programov v vsej Evropi in 
zunaj nje. Ta pristop temelji na odličnosti 
in zajema raziskovanje predkonkurenčnih 
zamisli za oblikovanje prihodnosti 
tehnologije, s čimer družbi omogoča, da 
ima korist od interdisciplinarnega 
sodelovanja na področju raziskav, ki je 
potrebno na ravni EU, z ustvarjanjem 
povezave med znanstveno naravnanimi 
raziskavami in raziskavami, ki temeljijo na 
družbenih ciljih in izzivih ali 
konkurenčnosti industrije.

Or. en

Predlog spremembe 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, bioinženirstva in 
robotike, kemije, vede o materialih, 
znanosti zemeljskega sistema, nevro- in 
kognitivnih znanosti, družbene vede ali 
ekonomije).

Or. fr
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Obrazložitev

Večdisciplinarne bioznanstvene tehnologije in tehnologije inženiringa so bistvene za 
raziskave, ki temeljijo na razumevanju bioloških mehanizmov, zato bi jih bilo treba omeniti v 
tem odstavku.

Predlog spremembe 889
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, fizike, 
matematike, modeliranja, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 890
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 



PE492.761v01-00 78/163 AM\907534SL.doc

SL

tehnologije, biologije, kemije, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

tehnologije, biologije, kemije, fizike, 
matematike, vede o materialih, znanosti 
zemeljskega sistema, nevro- in kognitivnih 
znanosti, družbene vede ali ekonomije) in z 
umetnostjo in humanistiko. Za to sta ob 
odličnosti na področju znanosti in 
tehnologij potrebna tudi nov odnos in 
sodelovanje med zelo različnimi akterji na 
področju raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 891
Luigi Berlinguer

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, matematike, 
fizike, vede o materialih, znanosti 
zemeljskega sistema, nevro- in kognitivnih 
znanosti, družbene vede ali ekonomije) in z 
umetnostjo in humanistiko. Za to sta ob 
odličnosti na področju znanosti in 
tehnologij potrebna tudi nov odnos in 
sodelovanje med zelo različnimi akterji na 
področju raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, matematike,
vede o materialih, znanosti zemeljskega 
sistema, nevro- in kognitivnih znanosti, 
družbene vede ali ekonomije) in z 
umetnostjo in humanistiko. Za to sta ob 
odličnosti na področju znanosti in 
tehnologij potrebna tudi nov odnos in 
sodelovanje med zelo različnimi akterji na 
področju raziskav.

Or. fr

Predlog spremembe 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, medicine, kemije, 
vede o materialih, znanosti zemeljskega 
sistema, nevro- in kognitivnih znanosti, 
družbene vede ali ekonomije) in z 
umetnostjo in humanistiko. Za to sta ob 
odličnosti na področju znanosti in 
tehnologij potrebna tudi nov odnos in 
sodelovanje med zelo različnimi akterji na 
področju raziskav.

Or. en



PE492.761v01-00 80/163 AM\907534SL.doc

SL

Predlog spremembe 894
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem ko se nekatere zamisli lahko 
razvijejo v majhnem obsegu, druge lahko 
predstavljajo tako velik izziv, da je za 
njihov razvoj potrebno obširno skupno 
prizadevanje, ki zahteva precej časa. To so 
spoznala vsa velika gospodarstva, zato se 
povečuje svetovna konkurenca za iskanje 
novih tehnoloških priložnosti in njihov 
razvoj na področju znanosti, ki lahko imajo 
precejšen učinek na inovacije in koristi za 
družbo. Da bi bile učinkovite, je treba te 
vrste dejavnosti hitro vzpostaviti v velikem 
obsegu z združevanjem po programih na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni 
okoli skupnih ciljev, da bi se ustvarila 
kritična masa, spodbujale sinergije in 
zagotovili kar najboljši učinki vzvoda.

Medtem ko se nekatere zamisli lahko 
razvijejo v majhnem obsegu, druge lahko 
predstavljajo tako velik izziv, da je za 
njihov razvoj potrebno obširno skupno 
prizadevanje, ki zahteva precej časa. To so 
spoznala vsa velika gospodarstva, zato se 
povečuje svetovna konkurenca za iskanje 
novih tehnoloških priložnosti in njihov 
razvoj na področju znanosti, ki lahko imajo 
precejšen učinek na inovacije in koristi za 
družbo. Ti premiki bodo najverjetneje 
določili, kdo bodo prihodnje svetovne 
vodilne sile na področju znanosti, 
tehnologije in gospodarstva. Da bi bile 
učinkovite, je treba te vrste dejavnosti
strokovno upravljati in hitro vzpostaviti v 
velikem obsegu z združevanjem po 
programih na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni okoli skupnih ciljev, da bi 
se ustvarila kritična masa, spodbujale 
sinergije in zagotovili kar najboljši učinki 
vzvoda.

Or. en

Predlog spremembe 895
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
obravnavajo celoten spekter znanstveno 
podprtih inovacij: od zgodnjih raziskovanj 
nastajajočih in občutljivih zamisli v 
majhnem obsegu in od spodaj navzgor do 

Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
obravnavajo celoten spekter znanstveno 
podprtih inovacij: od zgodnjih raziskovanj 
nastajajočih in občutljivih zamisli v 
majhnem obsegu in od spodaj navzgor do 
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oblikovanja novih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti okoli 
transformativnih novih raziskovalnih 
področij; ter obsežne in združene 
raziskovalne pobude, ki temeljijo na 
raziskovalnem načrtu, katerega namen je 
doseči ambiciozne in prodorne cilje. Vsaka 
od teh treh ravni izvajanja ima svojo 
posebno vrednost, obenem pa se 
dopolnjujejo in so povezane. Na primer, 
raziskave v majhnem obsegu lahko 
odkrijejo potrebo po razvoju novih tem, kar 
lahko vodi v ukrepanje velikega obsega, ki 
temelji na načrtih. Obsegajo številne 
akterje na področju raziskav, vključno z 
mladimi raziskovalci in raziskovalno 
intenzivnimi MSP, in skupnosti 
zainteresiranih strani (civilne družbe, 
oblikovalce politike, industrijo in javne 
raziskovalce), ki so osredotočeni na 
raziskovalne načrte, medtem ko le-ti 
nastajajo, zorijo in se širijo.

oblikovanja novih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti okoli 
transformativnih novih raziskovalnih 
področij; ter obsežne in združene 
raziskovalne pobude, ki temeljijo na 
raziskovalnem načrtu, katerega namen je 
doseči ambiciozne in prodorne cilje. Vsaka 
od teh treh ravni izvajanja ima svojo 
posebno vrednost, obenem pa se 
dopolnjujejo in so povezane. Na primer, 
raziskave v majhnem obsegu lahko 
odkrijejo potrebo po razvoju novih tem, kar 
lahko vodi v ukrepanje velikega obsega, ki 
temelji na načrtih. Obsegajo številne 
akterje na področju raziskav, vključno z 
mladimi raziskovalci in raziskovalno 
intenzivnimi MSP, in skupnosti 
zainteresiranih strani (civilne družbe, 
oblikovalce politike, industrijo in javne 
raziskovalce), ki se povezujejo na podlagi
razvijajočih se raziskovalnih načrtov, 
medtem ko le-ti nastajajo, zorijo in se 
širijo.

Or. en

Predlog spremembe 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s spodbujanjem novih zamisli („odprte 
prihodnje in nastajajoče tehnologije“) 
prihodnje in nastajajoče tehnologije 
podpirajo nastajajoče znanstveno in 
tehnološko raziskovanje, ki raziskuje nove 
temelje za radikalne nove prihodnje 
tehnologije s kljubovanjem veljavnim 
paradigmam in podajanjem na neznana 
področja. Izbirni postopek od spodaj 
navzgor, ki je odprt za vse raziskovalne 
zamisli, bo sestavil raznolik portfelj ciljno 
usmerjenih projektov. Ključnega pomena 

(a) s spodbujanjem novih zamisli („odprte 
prihodnje in nastajajoče tehnologije“) 
prihodnje in nastajajoče tehnologije 
podpirajo zgodnje znanstveno in 
tehnološko raziskovanje, ki raziskuje nove 
temelje za radikalne nove prihodnje 
tehnologije s kljubovanjem veljavnim 
paradigmam in podajanjem na neznana 
področja. Izbirni postopek od spodaj 
navzgor, ki je odprt za vse raziskovalne 
zamisli, bo sestavil raznolik portfelj ciljno 
usmerjenih projektov. Ključnega pomena 
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bo zgodnje odkrivanje obetavnih novih 
področij, razvojev in trendov ter 
privabljanje novih akterjev z velikim 
potencialom na področju raziskav in 
inovacij;

bo zgodnje odkrivanje obetavnih novih 
področij, razvojev in trendov ter 
privabljanje novih akterjev z velikim 
potencialom na področju raziskav in 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) s spodbujanjem novih tem in skupnosti
(„proaktivne prihodnje in nastajajoče 
tehnologije“) prihodnje in nastajajoče 
tehnologije obravnavajo številne obetavne 
predhodne raziskovalne teme, pri katerih 
obstaja možnost ustvarjanja kritične mase 
medsebojno povezanih projektov, ki skupaj 
tvorijo obširno in večstransko raziskovanje 
tem ter oblikujejo evropski sklad znanja;

(b) s spodbujanjem novih tem in skupnosti
(„proaktivne prihodnje in nastajajoče 
tehnologije“) prihodnje in nastajajoče 
tehnologije v tesni povezavi z družbenimi 
izzivi in industrijskimi tehnološkimi 
temami obravnavajo številne obetavne 
predhodne raziskovalne teme, pri katerih 
obstaja možnost ustvarjanja kritične mase 
medsebojno povezanih projektov, ki skupaj 
tvorijo obširno in večstransko raziskovanje 
tem ter oblikujejo evropski sklad znanja;

Or. en

Predlog spremembe 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) s prizadevanji za spoprijemanje z 
velikimi interdisciplinarnimi izzivi na 
področju znanosti in tehnologije („vodilne 
pobude prihodnjih in nastajajočih 
tehnologij“) prihodnje in nastajajoče 
tehnologije podpirajo ambiciozne, 

(c) s prizadevanji za spoprijemanje z 
velikimi interdisciplinarnimi izzivi na 
področju znanosti in tehnologije („vodilne 
pobude prihodnjih in nastajajočih 
tehnologij“) prihodnje in nastajajoče 
tehnologije podpirajo ambiciozne, 
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znanstveno podprte raziskave velikega 
obsega, ki so namenjene doseganju 
znanstvenega prodora. Takšne dejavnosti 
bodo imele korist od usklajenosti evropskih 
in nacionalnih programov. Znanstveni 
napredek bi moral zagotoviti močno in 
obsežno podlago za prihodnje tehnološke 
inovacije in gospodarsko uporabo na 
številnih področjih kot tudi nove koristi za 
družbo.

znanstveno podprte raziskave velikega 
obsega, ki so namenjene doseganju 
znanstvenega in tehnološkega prodora.
Takšne dejavnosti bodo imele korist od 
usklajenosti evropskih, nacionalnih in
regionalnih programov. Znanstveni 
napredek bi moral zagotoviti močno in 
obsežno podlago za prihodnje tehnološke 
inovacije in gospodarsko uporabo na 
številnih področjih kot tudi nove koristi za 
družbo. Prednost je treba dati dejavnostim 
z velikim družbenim vplivom.

Or. en

Predlog spremembe 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko kar najbolje obravnavali 
načrtovane cilje, je za vsako dejavnost 
opredeljena prava mešanica odprtosti in 
različna stopnja oblikovanja tem, skupnosti
in financiranja.

Da bi lahko kar najbolje obravnavali 
načrtovane cilje, je za vsako dejavnost 
opredeljena prava mešanica odprtosti in 
različna stopnja oblikovanja tem, skupnosti 
in financiranja. Dejavnosti na področju 
prihodnjih in nastajajočih tehnologij
morajo biti odprte za sodelovanje s 
tretjimi stranmi na podlagi skupnih 
interesov in obojestranskih koristi, pri 
čemer pa se zaščitijo evropski interesi.

Or. en

Predlog spremembe 900
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Priloga 1 – del – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihodnje in nastajajoče znanosti in 
tehnologije bodo obravnavane v vseh treh 
prednostnih nalogah Obzorja 2020. 
Proračunska sredstva za prihodnje in 
nastajajoče znanosti in tehnologije bodo 
porazdeljena med tri prednostne naloge 
sorazmerno s porazdelitvijo celotnih 
proračunskih sredstev Obzorja 2020 za te 
tri prednostne naloge.
Usmerjevalni odbor za prihodnje in 
nastajajoče znanosti in tehnologije, 
sestavljen iz najboljših in ustrezno 
usposobljenih znanstvenikov in inženirjev, 
ki zagotavljajo raznolikost področij 
raziskav in delujejo v svojem imenu, 
zagotavlja Komisiji vložke in nasvete v 
zvezi s splošno znanstveno strategijo za 
dejavnosti prihodnjih in nastajajočih 
znanosti in tehnologij, oblikovanjem 
delovnih programov in določanjem meril 
za razpise za oddajo predlogov ter 
opredeljevanjem posebnih tem za 
proaktivne prihodnje in nastajajoče 
znanosti in tehnologije ter vodilne pobude 
prihodnjih in nastajajočih znanosti in 
tehnologij.
Pri oceni vseh projektov prihodnjih in 
nastajajočih znanosti in tehnologij bo 
treba upoštevati izredno stroga merila 
znanstvene in tehnološke odličnosti ter, v 
drugem in tretjem stebru, inovacijski 
potencial (učinek).

Or. en

Predlog spremembe 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi Marie Curie 3. Ukrepi Marie Skłodowske-Curie

Or. en

Predlog spremembe 902
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala EU, da bi ustvarili 
nove spretnosti in znanja ter inovacije ter 
tako v celoti uresničili njegov potencial v 
vseh sektorjih in regijah.

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala EU s 
privabljanjem svetovno vodilnih 
raziskovalcev v Evropo, da bi ustvarili in 
prenašali nove spretnosti in znanja ter 
inovacije ter tako v celoti uresničili njegov 
potencial v vseh sektorjih in regijah.

Or. en

Predlog spremembe 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo
intelektualnega kapitala EU, da bi 
ustvarili nove spretnosti in znanja ter 
inovacije ter tako v celoti uresničili njegov 
potencial v vseh sektorjih in regijah.

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo človeških 
virov EU v raziskavah in inovacijah, da bi 
ustvarili nove spretnosti in znanja ter 
inovacije ter tako v celoti uresničili njegov 
potencial v vseh sektorjih in regijah.

Or. en
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Predlog spremembe 904
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala EU, da bi ustvarili
nove spretnosti in znanja ter inovacije ter 
tako v celoti uresničili njegov potencial v 
vseh sektorjih in regijah.

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala EU, da bi razvili
nove spretnosti in znanja ter inovacije ter 
tako v celoti uresničili njegov potencial v 
vseh sektorjih in regijah.

Or. en

Predlog spremembe 905
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala EU, da bi ustvarili
nove spretnosti in znanja ter inovacije ter 
tako v celoti uresničili njegov potencial v 
vseh sektorjih in regijah.

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala EU, da bi razvili
nove znanstvene in tehnološke spretnosti 
in znanja ter inovacije ter tako v celoti 
uresničili njegov potencial v vseh sektorjih 
in regijah.

Or. en

Predlog spremembe 906
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebna reforma se mora pričeti na prvih Potrebna reforma se mora pričeti na prvih 
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stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerjalnim podiplomskim 
usposabljanjem. Evropa mora razviti 
najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z inovacijskimi spretnostmi, ki jih 
bodo zahtevala delovna mesta v 
prihodnosti, je potrebno odločno 
sodelovanje podjetij, tudi MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih akterjev. Treba bo 
tudi povečati mobilnost teh raziskovalcev, 
saj je v tem času preskromna: v letu 2008 
se je samo 7 % absolventov doktorskega 
študija usposabljalo v drugi državi članici, 
cilj do leta 2030 pa je to število povečati 
na 20 %.

stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerljivim podiplomskim 
usposabljanjem. Posebno pozornost je 
treba nameniti mentorskim shemam, ki 
spodbujajo prenos znanja, izkušenj in 
omrežij z znanstvenikov pred upokojitvijo 
na mlajše znanstvenike. Evropa mora 
razviti najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z inovacijskimi spretnostmi, ki jih 
bodo zahtevala delovna mesta v 
prihodnosti, je potrebno odločno 
sodelovanje podjetij, tudi MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih akterjev. Treba bo 
tudi povečati mobilnost teh raziskovalcev, 
saj je v tem času preskromna: v letu 2008 
se je samo 7 % absolventov doktorskega 
študija usposabljalo v drugi državi članici, 
cilj do leta 2030 pa je to število povečati 
na 20 %.

Or. en

Predlog spremembe 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebna reforma se mora pričeti na prvih 
stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerjalnim podiplomskim 
usposabljanjem. Evropa mora razviti 
najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z inovacijskimi spretnostmi, ki jih 

Potrebna reforma se mora pričeti na prvih 
stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerljivim podiplomskim 
usposabljanjem. Evropa mora razviti 
najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z inovacijskimi spretnostmi, ki jih 
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bodo zahtevala delovna mesta v 
prihodnosti, je potrebno odločno 
sodelovanje podjetij, tudi MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih akterjev. Treba bo 
tudi povečati mobilnost teh raziskovalcev, 
saj je v tem času preskromna: v letu 2008 
se je samo 7 % absolventov doktorskega 
študija usposabljalo v drugi državi članici, 
cilj do leta 2030 pa je to število povečati 
na 20 %.

bodo zahtevala delovna mesta v 
prihodnosti, je potrebno odločno 
sodelovanje podjetij, tudi MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih akterjev, ki jih je 
treba spodbujati k zaposlovanju v 
industriji ali najbolj inovativnih podjetjih.
Treba bo tudi povečati mobilnost teh 
raziskovalcev, saj je v tem času 
preskromna: v letu 2008 se je samo 7 % 
absolventov doktorskega študija 
usposabljalo v drugi državi članici, cilj do 
leta 2030 pa je to število povečati na 20 %.

Or. en

Predlog spremembe 908
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebna reforma se mora pričeti na prvih 
stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerjalnim podiplomskim 
usposabljanjem. Evropa mora razviti 
najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z inovacijskimi spretnostmi, ki jih 
bodo zahtevala delovna mesta v 
prihodnosti, je potrebno odločno 
sodelovanje podjetij, tudi MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih akterjev. Treba bo 
tudi povečati mobilnost teh raziskovalcev, 
saj je v tem času preskromna: v letu 2008 
se je samo 7 % absolventov doktorskega 
študija usposabljalo v drugi državi članici, 
cilj do leta 2030 pa je to število povečati 
na 20 %.

Potrebna reforma se mora pričeti na prvih 
stopnjah poklicne poti raziskovalcev, med 
njihovim doktorskim študijem ali 
primerljivim podiplomskim 
usposabljanjem. Evropa mora razviti
najnovejše, inovativne sheme 
usposabljanja, ki bodo skladne z visoko 
konkurenčnimi in vedno večjimi 
interdisciplinarnimi zahtevami na področju 
raziskav in razvoja. Da bi raziskovalce 
opremili z medpredmetnimi inovacijskimi
in podjetniškimi spretnostmi, ki jih bodo 
zahtevala delovna mesta v prihodnosti, je 
potrebno odločno sodelovanje podjetij, tudi 
MSP in drugih družbeno-ekonomskih 
akterjev. Treba bo tudi povečati mobilnost 
teh raziskovalcev, saj je v tem času 
preskromna: v letu 2008 se je samo 7 % 
absolventov doktorskega študija 
usposabljalo v drugi državi članici, cilj do 
leta 2030 pa je to število povečati na 20 %.

Or. en
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Predlog spremembe 909
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povečanje mobilnosti raziskovalcev in 
sredstev institucij, ki privabljajo 
raziskovalce iz drugih držav članic, bosta 
spodbudila centre odličnosti v Evropski 
uniji.

Or. en

Predlog spremembe 910
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta reforma se mora izvajati na vsaki 
stopnji poklicne poti raziskovalcev.
Ključnega pomena je, da se mobilnost 
raziskovalcev poveča na vseh ravneh, 
vključno z menjavo poklicne poti, in sicer 
ne samo med državami, ampak tudi med 
javnim in zasebnim sektorjem. To je velika 
spodbuda za učenje in razvoj novih znanj 
in spretnosti. Je tudi ključni dejavnik za 
sodelovanje med akademskim svetom, 
raziskovalnimi središči in industrijo po 
državah. Človeški dejavnik je temelj 
trajnostnega sodelovanja, ki je ključna 
gonilna sila za inovativno in ustvarjalno 
Evropo, sposobno, da se sooča z izzivi za 
družbo, in ključen za premagovanje 
razdrobljenosti nacionalnih politik.
Sodelovanje in izmenjava znanja z 
mobilnostjo na vseh stopnjah poklicne poti 
in z izmenjavo visoko usposobljenega 

Ta reforma se mora izvajati na vsaki 
stopnji poklicne poti raziskovalcev.
Ključnega pomena je, da se mobilnost 
raziskovalcev poveča na vseh ravneh, 
vključno z menjavo poklicne poti, in sicer 
ne samo med državami, ampak tudi med 
javnim in zasebnim sektorjem. To je velika 
spodbuda za učenje in razvoj novih znanj 
in spretnosti. Je tudi ključni dejavnik za 
sodelovanje med akademskim svetom, 
raziskovalnimi središči in industrijo po 
državah. Človeški dejavnik je temelj 
trajnostnega sodelovanja, ki je ključna 
gonilna sila za inovativno in ustvarjalno 
Evropo, sposobno, da se sooča z izzivi za 
družbo, in ključen za premagovanje 
razdrobljenosti nacionalnih politik.
Sodelovanje in izmenjava znanja z 
mobilnostjo na vseh stopnjah poklicne poti 
in z izmenjavo visoko usposobljenega 
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osebja na področju raziskav in inovacij sta 
bistvenega pomena za ponovno pot Evrope 
proti trajnostni rasti in za obravnavanje 
družbenih izzivov.

osebja na področju raziskav in inovacij sta 
bistvenega pomena za ponovno pot Evrope 
proti trajnostni rasti in za obravnavanje 
družbenih izzivov. V tem okviru bi moral 
program Obzorje 2020 spodbujati tudi 
sodelovanje med evropskimi raziskovalci, 
tako da bi uvedli sistem raziskovalnih 
bonov s sredstvi za raziskave, vezanimi na 
raziskovalce, ki odidejo na univerze v vseh 
državah članicah, s čimer bi prispevali k 
centrom odličnosti, neodvisnim univerzam 
in večji mobilnosti med raziskovalci.

Or. en

Predlog spremembe 911
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta reforma se mora izvajati na vsaki 
stopnji poklicne poti raziskovalcev.
Ključnega pomena je, da se mobilnost 
raziskovalcev poveča na vseh ravneh, 
vključno z menjavo poklicne poti, in sicer 
ne samo med državami, ampak tudi med 
javnim in zasebnim sektorjem. To je velika 
spodbuda za učenje in razvoj novih znanj 
in spretnosti. Je tudi ključni dejavnik za 
sodelovanje med akademskim svetom, 
raziskovalnimi središči in industrijo po 
državah. Človeški dejavnik je temelj 
trajnostnega sodelovanja, ki je ključna 
gonilna sila za inovativno in ustvarjalno 
Evropo, sposobno, da se sooča z izzivi za 
družbo, in ključen za premagovanje 
razdrobljenosti nacionalnih politik.
Sodelovanje in izmenjava znanja z 
mobilnostjo na vseh stopnjah poklicne poti 
in z izmenjavo visoko usposobljenega 
osebja na področju raziskav in inovacij sta
bistvenega pomena za ponovno pot Evrope
proti trajnostni rasti in za obravnavanje 

Ta reforma se mora izvajati na vsaki 
stopnji poklicne poti raziskovalcev.
Ključnega pomena je, da se mobilnost 
raziskovalcev poveča na vseh ravneh, 
vključno z menjavo poklicne poti, in sicer 
ne samo med državami, ampak tudi med 
javnim in zasebnim sektorjem. To je velika 
spodbuda za učenje in razvoj novih znanj 
in spretnosti. Je tudi ključni dejavnik za 
sodelovanje med akademskim svetom, 
raziskovalnimi središči in industrijo po 
državah. Človeški dejavnik je temelj 
trajnostnega sodelovanja, ki je ključna 
gonilna sila za inovativno in ustvarjalno 
Evropo, sposobno, da se sooča z izzivi za 
družbo, in ključen za premagovanje 
razdrobljenosti nacionalnih politik. Odprt 
dostop do rezultatov raziskav ter
sodelovanje in izmenjava znanja z 
mobilnostjo na vseh stopnjah poklicne poti 
in z izmenjavo visoko usposobljenega 
osebja na področju raziskav in inovacij so
bistvenega pomena za Evropo, saj lahko le 
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družbenih izzivov. tako zgladi notranje razlike v 
raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivostih ter ponovno stopi na pot 
proti trajnostni rasti in obravnava 
družbene izzive.

Or. en

Predlog spremembe 912
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Programi mobilnosti bodo učinkovito 
zagotovili enake možnosti za moške in 
ženske ter vključevali posebne ukrepe za 
odpravo ovir za mobilnost vseh 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 913
Bernd Lange

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru mobilnosti v Evropi je treba 
zagotoviti združljivost štipendij kot 
instrumenta financiranja za mobilne 
raziskovalce. Rešiti je treba davčna 
vprašanja in zagotoviti socialno varnost 
evropskih znanstvenikov.

Or. de

Obrazložitev

Štipendije so bistveni element pri spodbujanju mednarodnega znanstvenega sodelovanja. 
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Mobilnosti v Evropi ne smejo ovirati težave v zvezi z združljivostjo, davčna vprašanja ali 
pomanjkanje socialne varnosti raziskovalcev.

Predlog spremembe 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 915
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj bi Evropa dohitela svoje konkurente 
na področju raziskav in razvoja, mora 
privabiti več mladih žensk in moških, da 
bodo izbrali poklicno pot raziskovalca, in 
zagotoviti zelo privlačne priložnosti in 
okolje za raziskave in razvoj. Najbolj 
nadarjeni posamezniki iz Evrope in od 
drugod bi morali Evropo videti kot prostor, 

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

ki je za njihovo delo najustreznejši.
Enakost spolov, visoko kakovostni in 
zanesljivi pogoji zaposlovanja in delovni 
pogoji ter priznanje in družbeni status so 
ključni vidiki, ki jih je treba na dosleden 
način zagotoviti po vsej Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 916
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 917
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strateški ukrepi in znanstveni nasveti 
lahko zagotovijo bolj poenostavljeno 
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izvajanje ukrepov Marie Curie. Zato 
znanstveni svet Evropskega 
raziskovalnega sveta izvaja in nenehno 
spremlja ukrepe Marie Curie ter preučuje, 
kako bi lahko najbolje dosegli cilje.

Or. en

Predlog spremembe 918
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tega izziva ne bo moglo samo obravnavati 
niti financiranje Unije niti posamezne 
države članice. Čeprav so države članice 
uvedle reforme za izboljšanje svojih 
institucij za terciarno izobraževanje in 
posodobitev svojih sistemov usposabljanja, 
je napredek po Evropi še vedno neenak, 
med državami pa obstajajo velike razlike.
Na splošno je znanstveno in tehnološko 
sodelovanje med javnimi in zasebnimi 
sektorji v Evropi še vedno šibko. To velja 
tudi za enakost spolov in prizadevanja, da 
privabijo študente in raziskovalce izven
evropskega raziskovalnega prostora. V tem 
času je približno 20 % absolventov 
doktorskega študija v Uniji državljanov 
tretjih držav, v ZDA pa jih iz tujine prihaja 
približno 35 %. Da bi pospešili to 
spremembo, je na ravni Unije potreben 
strateški pristop, ki presega nacionalne 
meje. Financiranje Unije je ključnega 
pomena za spodbujanje nujnih strukturnih 
reform.

Tega izziva ne bo moglo samo obravnavati 
niti financiranje Unije niti posamezne 
države članice. Čeprav so države članice 
uvedle reforme za izboljšanje svojih 
institucij za terciarno izobraževanje in 
posodobitev svojih sistemov usposabljanja, 
je napredek po Evropi še vedno neenak, 
med državami pa obstajajo velike razlike.
To velja tudi za enake možnosti za ženske
in moške v raziskovanju in inovacijah ter
prizadevanja, da se privabijo študenti in 
raziskovalci obeh spolov iz držav zunaj
evropskega raziskovalnega prostora. V tem 
času je približno 20 % absolventov 
doktorskega študija v Uniji državljanov 
tretjih držav, v ZDA pa jih iz tujine prihaja 
približno 35 %. Da bi pospešili to 
spremembo, je na ravni Unije potreben 
strateški pristop, ki presega nacionalne 
meje. Financiranje Unije je ključnega 
pomena za spodbujanje nujnih strukturnih 
reform.

Or. en

Predlog spremembe 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski ukrepi Marie Curie so dosegli 
izreden napredek pri spodbujanju 
mobilnosti, tako nadnacionalne kot 
medsektorske, in odpiranju poklicne poti 
raziskovalca na evropski in mednarodni 
ravni z odličnimi pogoji za zaposlovanje in 
delovnimi pogoji, ki upoštevajo Evropsko 
listino za raziskovalce in Kodeks. Kar se 
tiče njihovega obsega in dosega, 
financiranja, mednarodnega karakterja ter 
ustvarjanja in prenašanja znanja, v državah 
članicah ni enakovrednih ukrepov. Okrepili 
so sredstva institucij, ki so lahko privabile 
raziskovalce iz drugih držav, in s tem 
spodbujali širjenje centrov odličnosti v 
Uniji. S širjenjem svojih najboljših praks 
na nacionalni ravni služijo za vzor s 
poudarjenim strukturnim učinkom. Pristop 
od spodaj navzgor, na podlagi katerega so 
se izvajali ukrepi Marie Curie, je veliki 
večini teh institucij omogočil, da 
usposabljajo in nadgrajujejo znanje in 
spretnosti nove generacije raziskovalcev, ki 
so se zmožni spoprijeti z družbenimi izzivi.

Evropski ukrepi Marie Skłodowske-Curie
so dosegli izreden napredek pri 
spodbujanju mobilnosti, tako 
nadnacionalne kot medsektorske, in 
odpiranju poklicne poti raziskovalca na 
evropski in mednarodni ravni z odličnimi 
pogoji za zaposlovanje in delovnimi 
pogoji, ki upoštevajo Evropsko listino za 
raziskovalce in Kodeks. Kar se tiče 
njihovega obsega in dosega, financiranja, 
mednarodnega karakterja ter ustvarjanja in 
prenašanja znanja, v državah članicah ni 
enakovrednih ukrepov. Okrepili so sredstva 
institucij, ki so lahko privabile raziskovalce 
iz drugih držav, in s tem spodbujali širjenje 
centrov odličnosti v Uniji. S širjenjem 
svojih najboljših praks na nacionalni ravni 
služijo za vzor s poudarjenim strukturnim 
učinkom. Pristop od spodaj navzgor, na 
podlagi katerega so se izvajali ukrepi 
Marie Skłodowske-Curie, je veliki večini 
teh institucij omogočil, da usposabljajo in 
nadgrajujejo znanje in spretnosti nove 
generacije raziskovalcev, ki so se zmožni 
spoprijeti z družbenimi izzivi.

Or. en

Predlog spremembe 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj ukrepov Marie Curie bo 
precej prispeval k razvoju evropskega 

Nadaljnji razvoj ukrepov Marie
Skłodowske-Curie bo znatno prispeval k 



PE492.761v01-00 96/163 AM\907534SL.doc

SL

raziskovalnega prostora. S svojo 
konkurenčno evropsko finančno strukturo 
bodo ukrepi Marie Curie spodbudili nove, 
ustvarjalne in inovativne načine 
usposabljanja, kot so doktorati na področju 
industrije, kjer bodo prisotni akterji na 
področju izobraževanja, raziskav in 
inovacij, ki bodo morali za sloves 
odličnosti tekmovati v svetovnem merilu.
Z zagotavljanjem sredstev Unije za 
najboljše raziskovalne programe in 
programe usposabljanja v skladu z načeli 
za inovativno doktorsko usposabljanje v 
Evropi bodo spodbujali tudi večjo 
razširjenost in uporabo, ki bosta vodili k 
bolj strukturiranemu doktorskemu 
usposabljanju.

razvoju evropskega raziskovalnega 
prostora. S svojo konkurenčno evropsko 
finančno strukturo bodo ukrepi Marie
Skłodowske-Curie spodbudili nove, 
ustvarjalne in inovativne načine 
usposabljanja, kot so doktorati na področju 
industrije, kjer bodo prisotni akterji na 
področju izobraževanja, raziskav in 
inovacij, ki bodo morali za sloves 
odličnosti tekmovati v svetovnem merilu.
Z zagotavljanjem sredstev Unije za 
najboljše raziskovalne programe in 
programe usposabljanja v skladu z načeli 
za inovativno doktorsko usposabljanje v 
Evropi bodo spodbujali tudi večjo 
razširjenost in uporabo, ki bosta vodili k 
bolj strukturiranemu doktorskemu 
usposabljanju.

Or. en

Predlog spremembe 921
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj ukrepov Marie Curie bo 
precej prispeval k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. S svojo 
konkurenčno evropsko finančno strukturo 
bodo ukrepi Marie Curie spodbudili nove, 
ustvarjalne in inovativne načine 
usposabljanja, kot so doktorati na področju 
industrije, kjer bodo prisotni akterji na 
področju izobraževanja, raziskav in 
inovacij, ki bodo morali za sloves 
odličnosti tekmovati v svetovnem merilu.
Z zagotavljanjem sredstev Unije za 
najboljše raziskovalne programe in 
programe usposabljanja v skladu z načeli 
za inovativno doktorsko usposabljanje v 
Evropi bodo spodbujali tudi večjo 
razširjenost in uporabo, ki bosta vodili k 

Nadaljnji razvoj ukrepov Marie Curie bo 
precej prispeval k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. S svojo 
konkurenčno evropsko finančno strukturo 
bodo ukrepi Marie Curie spodbudili nove, 
ustvarjalne in inovativne načine 
usposabljanja, kot so skupni doktorati in 
doktorati na področju industrije, kjer bodo 
prisotni akterji na področju izobraževanja, 
raziskav in inovacij, ki bodo morali za 
sloves odličnosti tekmovati v svetovnem 
merilu. Z zagotavljanjem sredstev Unije za 
najboljše raziskovalne programe in 
programe usposabljanja v skladu z načeli 
za inovativno doktorsko usposabljanje v 
Evropi bodo spodbujali tudi večjo 
razširjenost in uporabo, ki bosta vodili k 
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bolj strukturiranemu doktorskemu 
usposabljanju.

bolj strukturiranemu doktorskemu 
usposabljanju.

Or. en

Predlog spremembe 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Štipendije Marie Curie bodo razširjene tudi 
na začasno mobilnost izkušenih 
raziskovalcev in inženirjev iz javnih 
institucij v zasebni sektor in obratno; s tem 
bodo univerze, raziskovalna središča in 
podjetja spodbujali k sodelovanju na 
evropski in mednarodni ravni ter jih pri 
tem podpirali. S pomočjo svojega 
uveljavljenega, preglednega in poštenega 
sistema ocenjevanja bodo ukrepi Marie
Curie z mednarodnimi natečaji, ki 
raziskovalcem dajejo prestiž in jih tako 
spodbujajo, da svoje poklicne poti 
nadaljujejo v Evropi, opredelili odlične 
nadarjene ljudi na področju raziskav in 
inovacij.

Štipendije Marie Skłodowske-Curie bodo 
razširjene tudi na začasno mobilnost 
izkušenih raziskovalcev in inženirjev iz 
javnih institucij v zasebni sektor in 
obratno; s tem bodo univerze, raziskovalna 
središča in podjetja spodbujali k 
sodelovanju na evropski in mednarodni 
ravni ter jih pri tem podpirali. S pomočjo 
svojega uveljavljenega, preglednega in 
poštenega sistema ocenjevanja bodo ukrepi 
Marie Skłodowske-Curie z mednarodnimi 
natečaji, ki raziskovalcem dajejo prestiž in 
jih tako spodbujajo, da svoje poklicne poti 
nadaljujejo v Evropi, opredelili odlične 
nadarjene ljudi na področju raziskav in 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni izzivi, s katerimi se mora 
spoprijeti visoko usposobljeno osebje na 

Družbeni izzivi, s katerimi se mora 
spoprijeti visoko usposobljeno osebje na 
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področju raziskav in inovacij, niso samo 
težava Evrope. To so mednarodni izzivi, ki 
so izredno zapleteni in obsežni. Najboljši 
evropski in svetovni raziskovalci morajo 
sodelovati med državami, sektorji in 
področji. Ukrepi Marie Curie bodo imeli 
glede tega ključno vlogo, saj bodo 
podpirali izmenjavo osebja, kar bo z 
izmenjavo znanja na mednarodni in 
medsektorski ravni, ki je zelo pomembna 
za odprte inovacije, spodbujalo skupno 
razmišljanje.

področju raziskav in inovacij, niso samo 
težava Evrope. To so mednarodni izzivi, ki 
so izredno zapleteni in obsežni. Najboljši 
evropski in svetovni raziskovalci morajo 
sodelovati med državami, sektorji in 
področji. Ukrepi Marie Skłodowske-Curie
bodo imeli glede tega ključno vlogo, saj 
bodo podpirali izmenjavo osebja, kar bo z 
izmenjavo znanja na mednarodni in 
medsektorski ravni, ki je zelo pomembna 
za odprte inovacije, spodbujalo skupno 
razmišljanje.

Or. en

Predlog spremembe 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razširitev mehanizmov sofinanciranja 
ukrepov Marie Curie bo bistvenega 
pomena za povečanje števila strokovnjakov 
v Evropi. Številčni in strukturni učinek 
ukrepa Unije se bo povečal s krepitvijo 
regionalnega, nacionalnega, mednarodnega 
in zasebnega financiranja za oblikovanje 
novih in odpiranje že obstoječih programov 
za mednarodno in medsektorsko 
usposabljanje, mobilnost in razvoj poklicne 
poti. Takšen mehanizem bo močno povezal 
prizadevanja na področju raziskav in 
izobraževanja na nacionalni ravni in ravni 
Unije.

Razširitev mehanizmov sofinanciranja 
ukrepov Marie Curie bo bistvenega 
pomena za povečanje števila strokovnjakov 
v Evropi. Številčni in strukturni učinek 
ukrepa Unije se bo povečal s krepitvijo 
regionalnega, nacionalnega, mednarodnega
javnega in zasebnega financiranja za 
oblikovanje novih in odpiranje že 
obstoječih programov za mednarodno in 
medsektorsko usposabljanje, mobilnost in 
razvoj poklicne poti. Takšen mehanizem 
bo močno povezal prizadevanja na 
področju raziskav in izobraževanja na 
nacionalni ravni in ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razširitev mehanizmov sofinanciranja 
ukrepov Marie Curie bo bistvenega 
pomena za povečanje števila strokovnjakov 
v Evropi. Številčni in strukturni učinek 
ukrepa Unije se bo povečal s krepitvijo 
regionalnega, nacionalnega, mednarodnega 
in zasebnega financiranja za oblikovanje 
novih in odpiranje že obstoječih programov 
za mednarodno in medsektorsko 
usposabljanje, mobilnost in razvoj poklicne 
poti. Takšen mehanizem bo močno povezal 
prizadevanja na področju raziskav in 
izobraževanja na nacionalni ravni in ravni
Unije.

Razširitev mehanizmov sofinanciranja 
ukrepov Marie Skłodowske-Curie bo 
bistvenega pomena za povečanje števila 
strokovnjakov v Evropi. Številčni in 
strukturni učinek ukrepa Unije se bo 
povečal s krepitvijo regionalnega, 
nacionalnega, mednarodnega in zasebnega 
financiranja za oblikovanje novih in 
odpiranje že obstoječih programov za 
mednarodno in medsektorsko 
usposabljanje, mobilnost in razvoj poklicne 
poti. Takšen mehanizem bo močno povezal 
prizadevanja na področju raziskav in 
izobraževanja na nacionalni ravni in ravni 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 926
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razširitev mehanizmov sofinanciranja 
ukrepov Marie Curie bo bistvenega 
pomena za povečanje števila strokovnjakov 
v Evropi. Številčni in strukturni učinek 
ukrepa Unije se bo povečal s krepitvijo 
regionalnega, nacionalnega, mednarodnega 
in zasebnega financiranja za oblikovanje 
novih in odpiranje že obstoječih programov 
za mednarodno in medsektorsko 
usposabljanje, mobilnost in razvoj poklicne 
poti. Takšen mehanizem bo močno povezal 
prizadevanja na področju raziskav in 
izobraževanja na nacionalni ravni in ravni 
Unije.

Razširitev mehanizmov sofinanciranja 
ukrepov Marie Curie bo bistvenega 
pomena za povečanje števila strokovnjakov 
v Evropi. Številčni in strukturni učinek 
ukrepa Unije se bo povečal s krepitvijo 
regionalnega, nacionalnega, mednarodnega 
in zasebnega financiranja za oblikovanje 
novih programov, s podobnimi in
dopolnilnimi cilji, in odpiranje že 
obstoječih programov za mednarodno in 
medsektorsko usposabljanje, mobilnost in 
razvoj poklicne poti. Takšen mehanizem 
bo močno povezal prizadevanja na 
področju raziskav in izobraževanja na 
nacionalni ravni in ravni Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse dejavnosti v okviru tega izziva bodo 
pripomogle k ustvarjanju popolnoma nove 
miselnosti v Evropi, ki je ključnega 
pomena za ustvarjalnost in inovacije.
Ukrepi financiranja Marie Curie bodo 
okrepili združevanje virov v Evropi in s 
tem pripomogli k boljšemu usklajevanju in 
upravljanju usposabljanja, mobilnosti in 
razvoja poklicne poti raziskovalca.
Prispevali bodo k ciljem politike, 
opredeljene v Uniji inovacij, pobudi Mladi 
in mobilnost ter Programu za nova znanja 
in spretnosti in delovna mesta, poleg tega 
pa bodo ključnega pomena za uresničitev 
evropskega raziskovalnega prostora.

Vse dejavnosti v okviru tega izziva bodo 
pripomogle k ustvarjanju popolnoma nove 
miselnosti v Evropi, ki je ključnega 
pomena za ustvarjalnost in inovacije.
Ukrepi financiranja Marie Skłodowske-
Curie bodo okrepili združevanje virov v 
Evropi in s tem pripomogli k boljšemu 
usklajevanju in upravljanju usposabljanja, 
mobilnosti in razvoja poklicne poti 
raziskovalca. Prispevali bodo k ciljem 
politike, opredeljene v Uniji inovacij, 
pobudi Mladi in mobilnost ter Programu za 
nova znanja in spretnosti in delovna mesta, 
poleg tega pa bodo ključnega pomena za 
uresničitev evropskega raziskovalnega 
prostora.

Or. en

Predlog spremembe 928
Giles Chichester

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 

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

institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. Znotraj splošno dogovorjenega 
gostiteljskega omrežja in finančnega 
obsega za posamezen projekt bo možna 
popolna prožnost, kar zadeva trajanje, 
ustanovo gostiteljico in število 
pripravnikov. To bo izboljšalo poklicne 
možnosti mladih podiplomskih 
raziskovalcev v javnem in zasebnem 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 929
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 
institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. V tem smislu bi bilo treba okrepiti 
industrijske doktorske programe kot 
pomemben element za spodbujanje 
inovativnega duha med raziskovalci in 
ustvarjanje tesnejših vezi med industrijo 
in akademskim svetom. To bo izboljšalo 
poklicne možnosti mladih podiplomskih 
raziskovalcev v javnem in zasebnem 
sektorju. Začetno usposabljanje 
raziskovalcev lahko vključuje možnost 
zaposlovanja izkušenih raziskovalcev, da 
bi olajšali udeležbo malih in srednjih ter 
velikih podjetij pri teh projektih ter 
ustvarili sinergije med mladimi in 
izkušenimi raziskovalci.

Or. en

Predlog spremembe 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 
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raziskovalcev v raziskovalno dejavnost. raziskovalcev v raziskovalno dejavnost in 
ponovno vključitev raziskovalcev v 
dolgoročnejšo raziskovalno pozicijo v 
Evropi, vključno v njihovi izvorni državi, 
po nadnacionalnih/mednarodnih 
izkušnjah mobilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 932
Luigi Berlinguer

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 

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

doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 
institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. Znotraj splošno dogovorjenega 
gostiteljskega omrežja in finančnega 
obsega za posamezen projekt bo možna 
popolna prožnost, kar zadeva trajanje, 
ustanovo gostiteljico in število 
pripravnikov. To bo izboljšalo poklicne 
možnosti mladih podiplomskih 
raziskovalcev v javnem in zasebnem 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 934
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 
raziskovalcev v raziskovalno dejavnost.

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje. Da bi se okrepila 
inovativnost v zasebnem sektorju, se v 
zvezi s tem nameni posebna pozornost 
medsektorski mobilnosti. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 
raziskovalcev v raziskovalno dejavnost.

Or. en

Predlog spremembe 935
Vicky Ford
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 
raziskovalcev v raziskovalno dejavnost.

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje, tako da bi raziskovalci 
dobili možnost usposabljanja in 
pridobivanja novih znanj v vrhunskih 
raziskovalnih ustanovah tretjih držav ter 
poznejše vrnitve, če se bodo tako odločili.
Podprte so tudi priložnosti za ponovno 
vključitev raziskovalcev v raziskovalno 
dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Omogočanje raziskovalcem, da se po končanem usposabljanju v tretji državi vrnejo, lahko 
izboljša stanje človeškega kapitala Evrope na področju raziskav in inovacij, vendar njihova 
vrnitev ne bi smela biti obvezna.

Predlog spremembe 936
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti mednarodno čezmejno in 
medsektorsko sodelovanje na področju 
raziskav in inovacij s pomočjo izmenjave 
osebja na področju raziskav in inovacij, da 
bi se lahko bolje spoprijeli s svetovnimi 
izzivi.

Cilj je okrepiti mednarodno čezmejno in 
medsektorsko sodelovanje na področju 
raziskav in inovacij s pomočjo izmenjave
znanj in osebja na področju raziskav in 
inovacij, da bi se lahko bolje spoprijeli s 
svetovnimi izzivi.

Or. en
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Predlog spremembe 937
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so podpiranje 
kratkoročnih izmenjav osebja na področju 
raziskav in inovacij s partnerstvi univerz, 
raziskovalnimi institucijami, podjetji, MSP 
in drugimi družbeno-ekonomskimi 
skupinami znotraj Evrope in po vsem 
svetu. To bo obsegalo tudi spodbujanje 
sodelovanja s tretjimi državami.

Ključne dejavnosti so podpiranje 
kratkoročnih izmenjav osebja na področju 
raziskav in inovacij s partnerstvi univerz, 
raziskovalnimi institucijami, podjetji, MSP 
in drugimi družbeno-ekonomskimi 
skupinami znotraj Evrope in po vsem svetu
ter nudenje možnosti za zaposlovanje 
raziskovalcev. To bo obsegalo tudi 
spodbujanje sodelovanja s tretjimi 
državami.

Or. en

Predlog spremembe 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so podpiranje
kratkoročnih izmenjav osebja na področju 
raziskav in inovacij s partnerstvi univerz, 
raziskovalnimi institucijami, podjetji, MSP
in drugimi družbeno-ekonomskimi 
skupinami znotraj Evrope in po vsem 
svetu. To bo obsegalo tudi spodbujanje 
sodelovanja s tretjimi državami.

Ključne dejavnosti so podpiranje izmenjav 
osebja na področju raziskav in inovacij s 
partnerstvi univerz, raziskovalnimi 
institucijami, podjetji, MSP in drugimi 
družbeno-ekonomskimi skupinami znotraj 
Evrope in po vsem svetu. To bo obsegalo 
tudi spodbujanje sodelovanja s tretjimi 
državami.

Or. en

Predlog spremembe 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 940
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni in regionalni skladi morajo 
podpirati pozitivno ocenjene ukrepe Marie 
Curie, ki izpolnjujejo merila odličnosti, 
vendar v okviru programa Obzorje 2020 
zanje ni na voljo dovolj sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
organizacij, da oblikujejo nove programe, 
obstoječe pa odprejo za mednarodno in 

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

medsektorsko usposabljanje, mobilnost in 
razvoj poklicne poti, in sicer s pomočjo 
mehanizma sofinanciranja. S tem se bo 
povečala kakovost usposabljanja 
raziskovalcev v Evropi na vseh stopnjah 
poklicne poti, tudi na preddoktorski in 
doktorski ravni; spodbujalo se bo prosto 
kroženje raziskovalcev in znanosti v 
Evropi; zaradi odprtih postopkov 
zaposlovanja in privlačnih delovnih 
pogojev se bo povečala privlačnost 
poklicne poti raziskovalca; podprlo se bo 
sodelovanje univerz, raziskovalnih 
institucij in podjetij na področju raziskav in 
inovacij ter sodelovanje s tretjimi državami 
in mednarodnimi organizacijami.

Or. en

Predlog spremembe 942
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 943
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilji so spremljanje napredka, opredelitev 
vrzeli v ukrepih Marie Curie in povečanje 
njihovega učinka, pri tem pa je treba 
vedno stremeti h krepitvi odličnosti kot 
najpomembnejšemu temeljnemu cilju. S 
tem v zvezi bodo analizirani podatki glede 
mobilnosti, spretnosti in znanj, poklicnih 
poti in enakega obravnavanja
raziskovalcev s prizadevanjem za sinergije 
in tesno sodelovanje s podpornimi ukrepi 
politike za raziskovalce, njihove 
delodajalce in financerje, ki se bodo 
izvajali v okviru posebnega cilja
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“.
Dejavnost bo nadalje namenjena 
osveščanju o pomenu in privlačnosti 
poklicne poti raziskovalca in razširjanju 
rezultatov s področja raziskav in inovacij, 
ki so bili ustvarjeni s pomočjo dela, ki ga 
podpirajo ukrepi Marie Curie. Vključevala 
bo tudi posebne ukrepe, namenjene 
odpravi ovir za razvoj poklicne poti, tudi 
za tiste, ki so prekinili delo.

Or. en

Predlog spremembe 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys



PE492.761v01-00 110/163 AM\907534SL.doc

SL

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilji so spremljanje napredka, opredelitev 
vrzeli v ukrepih Marie Curie in povečanje 
njihovega učinka. S tem v zvezi bodo 
razviti kazalniki in analizirani podatki 
glede mobilnosti, spretnosti in znanj ter 
poklicnih poti raziskovalcev s 
prizadevanjem za sinergije in tesno 
sodelovanje s podpornimi ukrepi politike 
za raziskovalce, njihove delodajalce in 
financerje, ki se bodo izvajali v okviru 
posebnega cilja „Znanost za družbo in z 
njo“. Dejavnost bo nadalje namenjena 
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namenjena osveščanju o pomenu in 
privlačnosti poklicne poti raziskovalca in 
razširjanju rezultatov s področja raziskav in 
inovacij, ki so bili ustvarjeni s pomočjo 
dela, ki ga podpirajo ukrepi Marie Curie.

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

Or. en

Predlog spremembe 946
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije.
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd.
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje.
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo.

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije.
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih in 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij 
za prenos podatkov itd. Raziskovalne 
infrastrukture so nujne za izvajanje 
raziskav, potrebnih za reševanje velikih 
družbenih izzivov na področju energije, 
podnebnih sprememb in zdravstvenega 
varstva za vse. So gonilna sila čezmejnega 
sodelovanja in sodelovanja med področji 
ter ustvarjajo celovit in odprt evropski 
prostor za spletno raziskovanje. Spodbujajo 
mobilnost ljudi in zamisli, združujejo 
najboljše znanstvenike iz vse Evrope in 
vsega sveta ter izboljšujejo znanstveno 
izobraževanje. So gonilo odličnosti v 
evropskih raziskovalnih in inovacijskih 
skupnosti in so lahko izreden zgled 
znanosti za širšo družbo.

Or. fr
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Predlog spremembe 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije.
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd.
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje.
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo.

Raziskovalne infrastrukture najvišje 
kakovosti in mednarodne privlačnosti so 
ključen dejavnik konkurenčnosti Evrope v 
celotni širini znanstvenih področij in 
bistvenega pomena za znanstveno podprte 
inovacije. Raziskave na številnih področjih 
niso mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd.
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje
med drugim velikih družbenih izzivov na 
področju energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje.
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. Izgradnja teh 
infrastruktur spodbuja raziskovalce in 
inovativna podjetja k razvoju vrhunske 
tehnologije. Na ta način krepijo 
visokotehnološko inovativno industrijo 
Evrope. So gonilo odličnosti v evropskih 
raziskovalnih in inovacijskih skupnosti in 
so lahko izreden zgled znanosti za širšo 
družbo.

Or. en
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Predlog spremembe 948
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije.
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd.
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje.
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo.

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije.
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
nanotehnologijo, posebej opremljenih 
laboratorijev za biološke in medicinske 
raziskave, podatkovnih zbirk za genomiko 
in družbene vede, opazovalnih postaj in 
senzorjev za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd.
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje.
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo.

Or. en

Predlog spremembe 949
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne infrastrukture so ključen 
dejavnik konkurenčnosti Evrope v celotni 
širini znanstvenih področij in bistvenega 
pomena za znanstveno podprte inovacije.
Raziskave na številnih področjih niso 
mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, sevanj za nove 
materiale, čistih prostorov za 
nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji, širokopasovnih 
omrežij za prenos podatkov itd.
Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. So gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za spletno raziskovanje.
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo.

Odlične raziskovalne infrastrukture so 
ključen dejavnik konkurenčnosti Evrope v 
celotni širini znanstvenih področij in 
bistvenega pomena za znanstveno podprte 
inovacije. Raziskave na številnih področjih 
niso mogoče brez dostopa do 
superračunalnikov, analitičnih 
zmogljivosti za nove materiale, čistih 
prostorov in napredne metrologije za 
nanotehnologijo, podatkovnih zbirk za 
genomiko in družbene vede, opazovalnih 
postaj za vede o Zemlji in okolje, 
širokopasovnih omrežij za prenos podatkov 
itd. Raziskovalne infrastrukture so nujne za 
izvajanje raziskav, potrebnih za reševanje 
velikih družbenih izzivov na področju 
energije, podnebnih sprememb in 
zdravstvenega varstva za vse. Če so
kakovostne v svetovnem merilu, so gonilna 
sila čezmejnega sodelovanja in sodelovanja 
med področji ter ustvarjajo celovit in odprt 
evropski prostor za raziskovanje.
Spodbujajo mobilnost ljudi in zamisli, 
združujejo najboljše znanstvenike iz vse 
Evrope in vsega sveta ter izboljšujejo 
znanstveno izobraževanje. So gonilo 
odličnosti v evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti in so lahko izreden 
zgled znanosti za širšo družbo.

Or. en

Predlog spremembe 950
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj bi raziskovanje v Evropi ostalo na 
svetovni ravni, mora Evropa vzpostaviti 
zadostno in stabilno osnovo za gradnjo, 

Če naj bi raziskovanje v Evropi ostalo na 
svetovni ravni, mora Evropa vzpostaviti 
zadostno in stabilno osnovo za gradnjo, 
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vzdrževanje in upravljanje raziskovalnih 
infrastruktur. Za to je potrebno znatno in 
učinkovito sodelovanje med evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi financerji, pri 
katerem se bodo izvajala prizadevanja za 
trdno povezavo s kohezijsko politiko, kar 
bo zagotovilo sinergije in skladen pristop.

vzdrževanje in upravljanje odličnih
raziskovalnih infrastruktur ter njihovo 
izbiro in prednostno obravnavanje na 
podlagi meril kakovosti in ustreznosti na 
ravni EU. Za to je treba vzpostaviti 
evropsko ocenjevanje na visoki ravni, ki 
temelji na neodvisnem „strokovnem 
pregledu“, ter znatno in učinkovito 
sodelovanje med evropskimi, nacionalnimi 
in regionalnimi financerji, pri katerem se 
bodo izvajala prizadevanja za trdno 
povezavo s kohezijsko politiko, kar bo 
zagotovilo sinergije in skladen pristop.

Or. en

Predlog spremembe 951
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta posebni cilj obravnava temeljno zavezo 
vodilne pobude Unija inovacij, ki poudarja 
ključno vlogo raziskovalnih infrastruktur 
na svetovni ravni pri omogočanju 
prelomnih raziskav in inovacij. Pobuda 
poudarja potrebo po združevanju virov v 
vsej Evropi in, v nekaterih primerih na 
svetovni ravni, da bi lahko zgradili in 
upravljali raziskovalne infrastrukture. Tudi 
vodilna pobuda Evropska digitalna agenda 
poudarja potrebo po krepitvi elektronskih 
infrastruktur Evrope in pomen razvoja 
inovacijskih grozdov, ki bodo ustvarili 
inovativno prednost Evrope.

Ta posebni cilj obravnava temeljno zavezo 
vodilne pobude Unija inovacij, ki poudarja 
ključno vlogo raziskovalnih infrastruktur 
na svetovni ravni pri omogočanju 
prelomnih raziskav in inovacij. Pobuda 
poudarja potrebo po združevanju virov v 
vsej Evropi in, v nekaterih primerih na 
svetovni ravni, da bi lahko zgradili in 
upravljali te raziskovalne infrastrukture.
Tudi vodilna pobuda Evropska digitalna 
agenda poudarja potrebo po krepitvi 
elektronskih infrastruktur Evrope in pomen 
razvoja inovacijskih grozdov, ki bodo 
ustvarili inovativno prednost Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 952
Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najsodobnejše raziskovalne infrastrukture 
so vedno bolj zapletene in drage in pogosto 
zahtevajo integracijo različne opreme, 
storitev in podatkovnih virov ter obširno 
nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podporo vseh 
raziskovalnih infrastruktur, ki jih 
potrebuje. Evropski pristop k 
raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi
izvajanja načrta Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalne infrastrukture
(ESFRI), vključevanja in odpiranja 
nacionalnih raziskovalnih objektov in 
razvoja elektronskih infrastruktur, ki 
podpirajo digitalni evropski raziskovalni 
prostor. Mreže raziskovalnih struktur po 
Evropi krepijo njeno bazo človeškega 
kapitala, saj zagotavljajo usposabljanje za 
novo generacijo raziskovalcev in inženirjev 
na svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje.

Najsodobnejše in na ravni EU pomembne
raziskovalne infrastrukture so vedno bolj 
zapletene in drage in pogosto zahtevajo 
integracijo različne opreme, storitev in 
podatkovnih virov ter obširno 
nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podporo vseh 
raziskovalnih infrastruktur, ki jih 
potrebuje, in njihovo dajanje na razpolago 
za mednarodno uporabo. Evropski pristop 
k raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi
razvoja najboljših praks, meril kakovosti 
in ustreznosti na ravni EU s strani
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture (ESFRI) in 
držav članic za obstoječe raziskovalne 
infrastrukture ter zaradi izvajanja načrtov 
ESFRI in nacionalnih načrtov za nove 
in/ali nadgrajene infrastrukture,
prednostnega obravnavanja, izboljšanja,
vključevanja in odpiranja nacionalnih 
raziskovalnih objektov in razvoja 
elektronskih infrastruktur, ki podpirajo 
digitalni evropski raziskovalni prostor.
Mreže raziskovalnih struktur po Evropi so 
bile uvodni korak k sprožitvi vključevanja 
in krepitvi njene baze človeškega kapitala, 
saj zagotavljajo usposabljanje za novo 
generacijo raziskovalcev in inženirjev na 
svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje. To je bil 
pogoj za naslednji korak v okviru 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najsodobnejše raziskovalne infrastrukture 
so vedno bolj zapletene in drage in pogosto 
zahtevajo integracijo različne opreme, 
storitev in podatkovnih virov ter obširno 
nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podporo vseh 
raziskovalnih infrastruktur, ki jih 
potrebuje. Evropski pristop k 
raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi 
izvajanja načrta Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalne infrastrukture
(ESFRI), vključevanja in odpiranja 
nacionalnih raziskovalnih objektov in 
razvoja elektronskih infrastruktur, ki 
podpirajo digitalni evropski raziskovalni 
prostor. Mreže raziskovalnih struktur po 
Evropi krepijo njeno bazo človeškega 
kapitala, saj zagotavljajo usposabljanje za 
novo generacijo raziskovalcev in inženirjev 
na svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje.

Najsodobnejše raziskovalne infrastrukture
so vedno bolj zapletene in drage in pogosto 
zahtevajo integracijo različne opreme, 
storitev in podatkovnih virov ter obširno 
nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podporo vseh 
raziskovalnih infrastruktur, ki jih 
potrebuje. Evropski pristop k 
raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi
stalnega razvijanja in izvajanja načrta 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture (ESFRI), 
vključevanja in odpiranja nacionalnih 
raziskovalnih objektov in razvoja 
elektronskih infrastruktur, ki podpirajo 
digitalni evropski raziskovalni prostor.
Mreže raziskovalnih struktur po Evropi 
krepijo njeno bazo človeških virov, saj 
zagotavljajo usposabljanje za novo 
generacijo raziskovalcev in inženirjev na 
svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 954
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najsodobnejše raziskovalne infrastrukture 
so vedno bolj zapletene in drage in pogosto 
zahtevajo integracijo različne opreme, 
storitev in podatkovnih virov ter obširno 
nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podporo vseh 
raziskovalnih infrastruktur, ki jih 

Najsodobnejše raziskovalne infrastrukture 
so vedno bolj zapletene in drage in pogosto 
zahtevajo integracijo različne opreme, 
storitev in podatkovnih virov ter obširno 
nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podporo vseh 
raziskovalnih infrastruktur, ki jih 
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potrebuje. Evropski pristop k 
raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi 
izvajanja načrta Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalne infrastrukture
(ESFRI), vključevanja in odpiranja 
nacionalnih raziskovalnih objektov in 
razvoja elektronskih infrastruktur, ki 
podpirajo digitalni evropski raziskovalni 
prostor. Mreže raziskovalnih struktur po 
Evropi krepijo njeno bazo človeškega 
kapitala, saj zagotavljajo usposabljanje za 
novo generacijo raziskovalcev in inženirjev 
na svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje.

potrebuje. Evropski pristop k 
raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi 
izvajanja načrta Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalne infrastrukture
(ESFRI), vključevanja in odpiranja 
nacionalnih raziskovalnih objektov in 
razvoja elektronskih infrastruktur, ki 
podpirajo digitalni mrežno povezani
evropski raziskovalni prostor. Mreže 
raziskovalnih struktur po Evropi krepijo 
njeno bazo človeškega kapitala, saj 
zagotavljajo usposabljanje za novo 
generacijo raziskovalcev in inženirjev na 
svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 955
Luigi Berlinguer

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, 
spodbujanju nastanka novih objektov, 
omogočanju širokega dostopa do 
nacionalnih infrastruktur in zagotavljanju, 
da so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, ampak 
tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na svetovni 

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Unija ima
pomembno vlogo pri podpiranju 
infrastruktur na ravni Unije, spodbujanju 
nastanka novih objektov, omogočanju 
širokega dostopa do nacionalnih in 
evropskih infrastruktur in zagotavljanju, da 
so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, ampak 
tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na svetovni 
ravni.
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ravni.

Or. en

Predlog spremembe 956
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, 
spodbujanju nastanka novih objektov, 
omogočanju širokega dostopa do 
nacionalnih infrastruktur in zagotavljanju, 
da so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, ampak 
tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na svetovni 
ravni.

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, 
spodbujanju nastanka novih objektov v bolj 
oddaljenih regijah, omogočanju širokega 
dostopa do nacionalnih in evropskih
infrastruktur in zagotavljanju, da so 
regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, ampak 
tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na svetovni 
ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 957
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, 
spodbujanju nastanka novih objektov, 
omogočanju širokega dostopa do 
nacionalnih infrastruktur in zagotavljanju, 
da so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, ampak 
tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na svetovni 
ravni.

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, na 
primer pri usklajevalnih dejavnostih 
porazdeljenih evropskih raziskovalnih 
infrastruktur, spodbujanju nastanka novih 
objektov, omogočanju širokega dostopa do 
nacionalnih in evropskih infrastruktur in 
zagotavljanju, da so regionalne, 
nacionalne, evropske in mednarodne 
politike dosledne in učinkovite.
Združevanje sredstev ni potrebno samo za 
to, da se izognemo podvajanju prizadevanj 
ter za usklajevanje in racionalizacijo 
uporabe objektov, ampak tudi za 
pridobivanje in upravljanje raziskovalnih 
struktur za Unijo na svetovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, 
spodbujanju nastanka novih objektov, 
omogočanju širokega dostopa do 

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na evropski ravni 
bosta precej prispevala k razvoju 
Evropskega raziskovalnega prostora.
Medtem ko vloga držav članic pri razvoju 
in financiranju raziskovalnih infrastruktur 
ostaja v središču, ima Unija pomembno 
vlogo pri podpiranju infrastruktur na
evropski ravni, na primer pri spodbujanju
usklajevanja porazdeljenih raziskovalnih 
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nacionalnih infrastruktur in zagotavljanju, 
da so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov,
ampak tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na 
svetovni ravni.

infrastruktur, spodbujanju nastanka novih 
objektov, omogočanju in podpiranju
širokega dostopa do nacionalnih in 
evropskih infrastruktur in zagotavljanju, da 
so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev je
potrebno, da se izognemo podvajanju 
prizadevanj ter za krepitev usklajene in 
učinkovite uporabe objektov, in po potrebi 
za združevanje virov, da bo Unija tudi
lahko pridobivala in upravljala 
raziskovalne strukture na svetovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 959
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, 
spodbujanju nastanka novih objektov, 
omogočanju širokega dostopa do 
nacionalnih infrastruktur in zagotavljanju, 
da so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, 
ampak tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na 
svetovni ravni.

Nadaljnji razvoj na ravni EU zahteva 
učinkovito prednostno obravnavanje na 
podlagi odličnosti in izvajanje standardov 
kakovosti na ravni EU ter obširnejšo 
uporabo najboljših razvojnih infrastruktur 
na ravni Unije. To bo bistveno prispevalo k 
izvajanju in delovanju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri
izbiranju in podpiranju svetovne odličnosti
infrastruktur na ravni Unije, spodbujanju 
nastanka novih in integriranih objektov, 
omogočanju širokega dostopa do
najboljših nacionalnih in evropskih
infrastruktur ter zagotavljanju, da so 
regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Ni pomembno samo to, da se 
izognemo podvajanju in drobitvi
prizadevanj ter usklajujemo in 
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racionaliziramo uporabo objektov z 
uvedbo ustreznega ocenjevanja in 
prednostnega obravnavanja, ampak tudi
da združujemo sredstva za najbolj 
učinkovite objekte, ki so pomembni za 
EU, tako da bo lahko Unija pridobivala in 
upravljala raziskovalne strukture, s čimer 
bo povečala svojo privlačnost in 
konkurenčnost na svetovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 960
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omogočanje sodelovanja na daljavo, 
masovne obdelave podatkov, preskusov in 
silico in dostopa do oddaljenih virov 
pomeni, da je infrastruktura 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij preoblikovalna sila pri 
podpiranju znanosti. Zato bo verjetno 
treba velik delež proračuna v okviru tega 
posebnega cilja nameniti elektronskim 
infrastrukturam.

Or. en

Obrazložitev

Informacijske in komunikacijske tehnologije ter elektronska infrastruktura so bistvenega 
pomena, vendar je glede na hitro spreminjanje stroškov tehnološkega razvoja morda 
neustrezno, da se opredelijo določeni deleži sredstev.

Predlog spremembe 961
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacijske in komunikacijske 
tehnologije so preoblikovale znanost, tako 
da so omogočile sodelovanje na daljavo, 
masovno obdelavo podatkov, preskuse in 
silico in dostop do oddaljenih virov. 
Raziskave so zato vedno bolj 
nadnacionalne in interdisciplinarne ter 
zahtevajo uporabo infrastruktur za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, ki so nadnacionalne tako kot
sama znanost. Zato je ustrezno, da se 
38 % proračuna v okviru tega posebnega 
cilja nameni raziskavam in inovacijam na 
področju elektronskih infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 962
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovitost obsega in dosega, dosežena z 
evropskim pristopom k izgradnji, uporabi 
in upravljanju raziskovalnih infrastruktur, 
tudi elektronskih, bo precej prispevala k 
povečanju evropskega potenciala na 
področju raziskav in inovacij.

Učinkovitost obsega in dosega, dosežena z 
evropskim pristopom k izgradnji, uporabi 
in upravljanju raziskovalnih infrastruktur, 
tudi elektronskih, bo precej prispevala k 
povečanju evropskega potenciala na 
področju raziskav in inovacij ter h krepitvi 
konkurenčnosti EU na mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 963
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovitost obsega in dosega, dosežena z
evropskim pristopom k izgradnji, uporabi
in upravljanju raziskovalnih infrastruktur, 
tudi elektronskih, bo precej prispevala k 
povečanju evropskega potenciala na 
področju raziskav in inovacij.

Učinkovitost obsega in dosega, dosežena s 
skupnim in prednostnim evropskim 
pristopom k izgradnji, obratovanju in
uporabi odličnih raziskovalnih 
infrastruktur svetovnega razreda, tudi 
elektronskih, bo precej prispevala k 
povečanju evropskega potenciala na 
področju raziskav in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti so namenjene razvoju 
evropskih raziskovalnih infrastruktur za 
leto 2020 in naprej, spodbujanju njihovega 
inovacijskega potenciala in človeškega 
kapitala ter krepitvi evropske politike na 
področju raziskovalnih infrastruktur.

Dejavnosti so namenjene razvoju 
evropskih raziskovalnih infrastruktur za 
leto 2020 in naprej, spodbujanju njihovega 
inovacijskega potenciala in človeških virov
ter krepitvi evropske politike na področju 
raziskovalnih infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 965
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti so namenjene razvoju 
evropskih raziskovalnih infrastruktur za 
leto 2020 in naprej, spodbujanju njihovega 
inovacijskega potenciala in človeškega 
kapitala ter krepitvi evropske politike na 

Dejavnosti so namenjene izbiranju,
razvoju in podpiranju najboljših 
obstoječih in novih evropskih 
raziskovalnih infrastruktur, spodbujanju 
njihovega inovacijskega potenciala in 
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področju raziskovalnih infrastruktur. človeškega kapitala ter krepitvi evropske 
politike na področju raziskovalnih 
infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev podatkovne zbirke rezultatov 
raziskav in inovacij
Cilj je ustvariti podatkovno zbirko 
rezultatov raziskav in inovacij ter 
omogočiti dostop do nje. Ta bo odprta za 
mednarodno sodelovanje. Tako 
raziskovalne skupine kot podjetja bodo 
dodajali vsebine v to podatkovno zbirko, 
da bi pripomogli k zagonu trga inovacij in 
sodelovanja ter spodbudili srečanje 
morebitnih partnerjev.

Or. en

Predlog spremembe 967
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur.

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni ter nadnacionalni dostop do njih; 
financiranje operativnih stroškov z 
evropsko dodano vrednostjo 
(nadnacionalne dejavnosti usklajevanja,
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nadnacionalni dostop, nadgradnje),
vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov; povezovanje 
nacionalnih raziskovalnih infrastruktur ter 
dostop do njih; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur.

Namen je zagotoviti pripravo, izgradnjo,
izvajanje in delovanje Evropskega 
strateškega foruma za raziskovalne 
infrastrukture in drugih raziskovalnih 
infrastruktur na svetovni ravni, vključno z 
razvojem regionalnih partnerskih objektov;
povezovanje nacionalnih raziskovalnih 
infrastruktur ter dostop do njih, tako da jih 
lahko evropski znanstveniki uporabljajo 
za izvajanje vrhunskih raziskav ne glede 
na njihovo lokacijo; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur, če 
obstaja velika dodana vrednost 
posredovanja Unije.

Or. en

Predlog spremembe 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur.

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov; povezovanje 
nacionalnih raziskovalnih infrastruktur
vseevropskega in regionalnega interesa 
ter dostop do njih; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 970
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur.

Namen je zagotoviti izbiro, izvajanje in 
delovanje Evropskega strateškega foruma 
za raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem odličnih
regionalnih partnerskih objektov; podporo 
za delovanje najpomembnejših in odličnih 
nacionalnih raziskovalnih infrastruktur, ki 
omogočajo odprt dostop na ravni EU;
njihovo vključevanje v porazdeljene 
infrastrukture na ravni EU; in razvoj, 
uporabo in delovanje elektronskih 
infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 971
Patrizia Toia



PE492.761v01-00 128/163 AM\907534SL.doc

SL

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Spodbujanje inovacijskega potenciala 
raziskovalnih infrastruktur in njihovega 
človeškega kapitala

(b) Spodbujanje inovacijskega potenciala 
raziskovalnih infrastruktur, ki so 
pomembne za EU, in njihovega človeškega 
kapitala z zagotavljanjem podpore, ki 
temelji na odličnosti in pomembnosti za 
celotno EU.

Or. en

Predlog spremembe 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je spodbuditi raziskovalne 
infrastrukture, da med prvimi sprejmejo 
tehnologijo, spodbujanje partnerstva na 
področju raziskav in razvoja z industrijo, 
pospeševanje njihove uporabe 
raziskovalnih infrastruktur v industrijske 
namene in spodbujanje oblikovanja 
inovacijskih grozdov. Ta dejavnost podpira 
tudi usposabljanje in/ali izmenjavo osebja, 
ki upravlja z raziskovalnimi 
infrastrukturami.

Namen je spodbuditi raziskovalne 
infrastrukture, da med prvimi sprejmejo 
tehnologijo, spodbujanje partnerstva na 
področju raziskav in razvoja z industrijo, 
pospeševanje njihove uporabe 
raziskovalnih infrastruktur v industrijske 
namene in spodbujanje oblikovanja 
inovacijskih grozdov. Ta dejavnost podpira 
tudi usposabljanje in/ali izmenjavo osebja, 
ki upravlja z raziskovalnimi 
infrastrukturami. Spodbujajo se sinergije 
in skladnost z ukrepi Marie Sklodowska 
Curie ter skupnostmi znanja in inovacij 
EIT.

Or. en

Predlog spremembe 973
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je spodbuditi raziskovalne 
infrastrukture, da med prvimi sprejmejo 
tehnologijo, spodbujanje partnerstva na 
področju raziskav in razvoja z industrijo, 
pospeševanje njihove uporabe 
raziskovalnih infrastruktur v industrijske 
namene in spodbujanje oblikovanja
inovacijskih grozdov. Ta dejavnost podpira 
tudi usposabljanje in/ali izmenjavo osebja, 
ki upravlja z raziskovalnimi 
infrastrukturami.

Namen je spodbuditi raziskovalne 
infrastrukture, da med prvimi sprejmejo
najbolj napredno tehnologijo, spodbujanje 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
z industrijo, pospeševanje njihove uporabe 
raziskovalnih infrastruktur v industrijske 
namene in spodbujanje njihovega 
prispevka k oblikovanju inovacijskih 
grozdov. Ta dejavnost podpira tudi 
usposabljanje in/ali izmenjavo osebja, ki 
upravlja z raziskovalnimi infrastrukturami
na mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 974
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Krepitev evropske politike na področju 
raziskovalnih infrastruktur in 
mednarodnega sodelovanja

(c) Krepitev evropske politike na področju 
raziskovalnih infrastruktur in 
mednarodnega sodelovanja, tudi z uvedbo 
neodvisne strokovne ocene in 
prednostnega obravnavanja na visoki 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 975
Alyn Smith

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je podpreti partnerstva med Namen je podpreti partnerstva med 
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zadevnimi oblikovalci politike in organi za 
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij za dejavnosti odločanja ter izvajanje 
dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

zadevnimi oblikovalci politike in organi za 
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij za dejavnosti odločanja ter izvajanje 
dejavnosti mednarodnega sodelovanja.
Evropske raziskovalne infrastrukture 
prejemajo podporo za dejavnosti na 
področju mednarodnih odnosov, prav tako 
pa se je treba z njimi posvetovati v procesu 
oblikovanja evropske strategije za 
mednarodno sodelovanje na področju 
raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 976
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del – točka 4 – točka 4.3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je podpreti partnerstva med 
zadevnimi oblikovalci politike in organi za 
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij za dejavnosti odločanja ter izvajanje 
dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Namen je podpreti partnerstva med 
zadevnimi oblikovalci politike in organi za 
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij ter uvesti neodvisno ocenjevanje na 
visoki ravni in sprejemanje odločitev na 
podlagi odličnosti.

Or. en

Predlog spremembe 977
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalne in regionalne sklade bi bilo 
treba v največji možni meri izkoristiti za 
podpiranje izgradnje zmogljivosti 
raziskovalne infrastrukture.
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Or. en

Predlog spremembe 978
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. ZNANOST ZA DRUŽBO IN Z NJO –
ODGOVORNIM RAZISKAVAM IN 
INOVACIJAM NAPROTI
4b.1 Posebni cilj
Posebni cilj je vzpostaviti učinkovito 
sodelovanje med znanostjo in družbo, 
zaposliti nove talentirane raziskovalce na 
področju znanosti ter povezati znanstveno 
odličnost z družbeno ozaveščenostjo in 
odgovornostjo.
Hiter napredek v sodobnih znanstvenih 
raziskavah in inovacijah je izpostavil 
pomembna etična, pravna in socialna 
vprašanja, ki zahtevajo okrepljen odnos in 
sodelovanje med znanostjo in družbo.
Iskanje pravih rešitev za izzive, s katerimi 
se srečuje Evropa, zahteva vključevanje 
čim več različnih udeležencev v 
raziskovalni in inovacijski proces. 
Medsebojno delovanje znanosti in družbe 
je bilo vedno omejeno na enosmerni 
prenos znanja s strokovnjakov na 
državljane od zgoraj navzdol. Da bi 
ustvarili odprto, učinkovito in 
demokratično družbo, ki temelji na 
znanju, sta potrebna dvosmerni dialog in 
dejavno sodelovanje, ki presegata 
tradicionalno znanstveno izobraževanje 
ali sedanje obravnavanje državljanov le 
kot uporabnikov izsledkov raziskav. Ta 
dialog in dejavno sodelovanje bosta 
nedvomno omogočila odgovornejše 
nadaljnje izvajanje znanstvenih raziskav 
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in inovacij.
Unija potrebuje vse svoje talentirane 
raziskovalce, da bi povečala svojo 
konkurenčno prednost v svetovnem 
gospodarstvu. Ustvarjalne ljudi najdemo 
povsod. Poleg tega je za Unijo, da bi 
dosegla cilj 1 milijona neto dodatnih 
raziskovalcev v Evropi do leta 2020, s 
čimer bi uresničila cilj intenzivnosti
raziskav in razvoja v višini 3 % BDP, 
nujno, da se njena mladina odloča za 
poklicno pot znanstvenika, poleg tega pa 
potrebuje raznoliko delovno silo z 
uravnoteženo zastopanostjo spolov.
Privabljanje višjega deleža mladih k 
znanosti in tehnologiji se je izkazalo za 
izredno težko, prav tako pa v Evropi 
obstaja čedalje večja zaskrbljenost, da se 
mnogi mladi talentirani ljudje ne bodo 
odločali za poklice na teh področjih. Poleg 
tega je treba zagotoviti, da bodo ljudje, ki 
so se odločili za poklic v znanosti in 
tehnologiji, ohranili svoje navdušenje in 
motivacijo ter imeli priložnost za osebni 
razvoj, ne da bi se jim bilo treba odreči 
svoji poklicni poti.
V znanosti se srečujemo tudi z jasno 
neuravnoteženo zastopanostjo spolov. Če 
želi Evropa zagotoviti financiranje 
uspešnega in učinkovitega raziskovalnega 
in inovacijskega programa, mora 
nameniti posebno pozornost premajhni 
zastopanosti žensk v znanosti in 
nezadostnemu upoštevanju razlik med 
spoloma na področju raziskav in inovacij.
4b.2 Utemeljitev in dodana vrednost Unije
Izboljševanje sodelovanja med znanostjo 
in družbo, da bi razširili socialno in 
politično podporo na znanost in 
tehnologijo v vseh državah članicah, je 
vedno pomembnejše vprašanje, ki ga je 
sedanja gospodarska kriza še bolj 
poudarila: v demokratičnih družbah 
zahteva dajanje prednosti javnemu 
vlaganju v področje znanosti veliko 
socialnih in političnih podpornikov, ki v 
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znanosti zasledujejo enake vrednote, ki so 
ustrezno izobraženi in ki lahko priznajo 
svoje prispevke k znanju, družbi in 
gospodarskemu napredku. Z modelom od 
zgoraj navzdol ni mogoče vzpostaviti 
zaupanja.
To je mogoče doseči le s plodnim in 
bogatim dialogom ter dejavnim 
sodelovanjem med znanostjo in družbo, ki 
bosta prispevala k odgovornejši znanosti 
in razvoju politike, ki bolj upošteva 
državljane. Raznolik „naravni 
laboratorij“ Evrope in različne vizije, ki se 
pojavljajo po celotni celini, zagotavljajo 
dodano vrednost, ki krepi vlogo dialoga 
med različnimi udeleženci.
Poleg tega bo spodbujanje znanstvene
kulture v Evropi na takšen privlačen 
način okrepilo demokratične in 
humanistične vrednote ter pomagalo 
povečati zanimanje za poklice v znanosti 
in tehnologiji. Uspeh evropskega sistema 
znanosti in tehnologije je odvisen od 
njegove sposobnosti za privabljanje 
talenta in zamisli z vseh strani.
4b.3 Splošne smernice dejavnosti
Ukrepi morajo biti namenjeni 
privabljanju novega talenta k preučevanju 
znanosti in tehnologije v evropskih 
družbah in odpravi razlik med spoloma v 
človeških virih, zaposlenih na področju 
raziskav v Uniji. Prav tako se bodo 
izvajala prizadevanja za povečanje naše 
zmogljivosti vključevanja znanstvenega in 
tehnološkega znanja in metod v procese 
odločanja, razvijanje mehanizmov, ki 
omogočajo širitev in poglabljanje 
družbenega vrednotenja možnosti, 
preprečevanje nadaljnjega izvajanja 
populističnih gibanj in gibanj proti 
znanosti ter zagotavljanje, da se etične in 
družbene vrednote upoštevajo v celotnem 
inovacijskem procesu.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) podpiranje družbenega delovanja na 
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področju raziskav in inovacij ter 
spodbujanje transdisciplinarnih raziskav 
in inovacij, zlasti podpiranje udeležbe 
državljanov v raziskavah in inovacijah;
(b) spodbujanje enakosti spolov s 
podpiranjem sprememb v organizaciji 
raziskovalnih ustanov in zasnovi 
raziskovalnih programov. To zajema 
različne razsežnosti, ki še posebej 
zadevajo: zagotavljanje enakosti v 
poklicih na področju raziskav in pri 
odločanju ter vključevanje razsežnosti 
spolov v vsebino raziskav in inovacij;
(c) zagotavljanje znanstvene pismenosti 
državljanov s formalnim in neformalnim 
znanstvenim izobraževanjem ter 
razširjanje znanstvenih dejavnosti v 
znanstvenih centrih in muzejih, saj je to 
izjemno pomembno za razvoj prihodnje 
družbe in kot podlaga za sobivanje v 
demokraciji; povečevanje privlačnosti 
poklicnih poti v znanosti in tehnologiji za 
mlade študente ter spodbujanje 
trajnostnega sodelovanja med šolami, 
raziskovalnimi ustanovami, industrijo in 
organizacijami civilne družbe;
(d) spodbujanje etičnega okvira za 
raziskave in inovacije, ki temelji na 
temeljnih etičnih načelih, vključno z 
načeli iz Listine o temeljnih pravicah, ter 
vseh ustreznih zakonih in konvencijah
Unije;
(e) spodbujanje odprtega dostopa do 
znanstvenih rezultatov (zlasti objav in 
podatkov), da bi zagotovili preglednost in 
zaupanje med akterji ter povečali 
znanstveno odličnost in gospodarsko 
konkurenčnost;
(f) razvoj okvira za upravljanje za 
odgovorne raziskave in inovacije, ki 
spodbuja družbene akterje (raziskovalce, 
civilno družbo, industrijo, oblikovalce 
politike) k sodelovanju v celotnem procesu 
raziskav in inovacij, da bi ta proces ter 
njegove rezultate in učinke bolje uskladili 
s pričakovanji, potrebami in vrednotami 
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družbe;
(g) izboljšanje znanja v zvezi s 
komunikacijo na področju znanosti, s 
čimer bi se izboljšala kakovost in 
učinkovitost vzajemnega delovanja 
znanstvenikov, splošnih medijev in 
javnosti, ter spremljanje dojemanja 
znanosti s strani državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 979
Edit Herczog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. SPODBUJANJE ODLIČNOSTI IN 
POVEČEVANJE UDELEŽBE
4a.3 Splošne smernice dejavnosti
(m) Podpiranje udeležbe dodatnih 
partnerjev iz držav, ki še niso zastopane v 
obstoječem konzorciju, v tekočih 
projektih, da bi povečali raven 
strokovnosti, razširili obseg in pospešili 
razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. SPODBUJANJE ODLIČNOSTI IN 
POVEČEVANJE UDELEŽBE
Splošne smernice dejavnosti:
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Podpiranje udeležbe dodatnih partnerjev 
iz držav, ki še niso zastopane v obstoječih 
konzorcijih.

Or. en

Predlog spremembe 981
Philippe Lamberts

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je ohranjanje in krepitev 
globalnega vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih tehnologij in raziskovanja 
vesolja ter inovacij, ki podpirajo 
industrijsko konkurenčnost v 
najrazličnejših obstoječih in nastajajočih 
industrijah in sektorjih.

Posebni cilj je ohranjanje in krepitev 
globalnega vodilnega položaja prek 
raziskav in inovacij na področju 
omogočitvenih tehnologij, ki podpirajo 
industrijsko konkurenčnost v 
najrazličnejših obstoječih in nastajajočih 
industrijah in sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 982
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globalno poslovno okolje se hitro 
spreminja in cilji strategije Evropa 2020 
glede pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti predstavljajo izziv in priložnosti za 
evropsko industrijo. Evropa mora pospešiti 
inovacije, preoblikovati zbrano znanje za 
podporo in izboljšanje obstoječih 
proizvodov, storitev in trgov ter ustvariti 
nove. Inovacije je treba izkoristiti v 
najširšem smislu, pri čemer je treba preseči 
tehnologijo in vključiti poslovne, 

Globalno poslovno okolje se hitro 
spreminja in cilji strategije Evropa 2020 
glede pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti predstavljajo izziv in priložnosti za 
evropsko industrijo. Evropa mora pospešiti 
inovacije, preoblikovati zbrano znanje za 
podporo in izboljšanje kakovosti in 
trajnosti obstoječih proizvodov, storitev in 
trgov ter za oblikovanje novih. Inovacije je 
treba izkoristiti v najširšem smislu, pri 
čemer je treba preseči tehnologijo in 
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organizacijske in družbene vidike. vključiti poslovne, organizacijske in 
družbene vidike.

Or. en

Predlog spremembe 983
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globalno poslovno okolje se hitro 
spreminja in cilji strategije Evropa 2020 
glede pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti predstavljajo izziv in priložnosti za 
evropsko industrijo. Evropa mora pospešiti 
inovacije, preoblikovati zbrano znanje za 
podporo in izboljšanje obstoječih 
proizvodov, storitev in trgov ter ustvariti 
nove. Inovacije je treba izkoristiti v 
najširšem smislu, pri čemer je treba preseči 
tehnologijo in vključiti poslovne, 
organizacijske in družbene vidike.

Globalno poslovno okolje se hitro 
spreminja in cilji strategije Evropa 2020 
glede pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti predstavljajo izziv in priložnosti za 
evropsko industrijo. Evropa mora pospešiti 
inovacije, preoblikovati zbrano znanje za 
podporo in izboljšanje obstoječih 
proizvodov, storitev in trgov; ter za 
oblikovanje novih. Inovacije je treba 
izkoristiti v najširšem smislu, pri čemer je 
treba preseči tehnologijo in vključiti 
poslovne, organizacijske, družbene in
varnostne vidike.

Or. en

Predlog spremembe 984
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), nanotehnologij, 
naprednih materialov, biotehnologije, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), nanotehnologij, 
naprednih materialov, tehnologij 
obnovljivih virov energije in
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vesolja. biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave ter vesolja.

Or. en

Obrazložitev

EU je bila zibelka inovacij na področju obnovljivih virov energije, zato evropska industrija v 
sektorju obnovljivih virov energije zagotavlja vedno večje število delovnih mest in vedno več 
izvoznih priložnosti ter ohranja vodilni položaj v svetu. Da bi Evropa ohranila prednost 
prvega in vodilno vlogo v svetu na tem področju, mora EU ohraniti zagon v raziskavah in 
inovacijah, namenjenih podpiranju panoge obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 985
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), nanotehnologij, 
naprednih materialov, biotehnologije, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 
vesolja.

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), nanotehnologij,
kvantnih tehnologij, naprednih materialov, 
biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave ter vesolja.

Or. en

Predlog spremembe 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 
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tehnologije (IKT), nanotehnologij, 
naprednih materialov, biotehnologije, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 
vesolja.

tehnologije (IKT), nanotehnologij, 
naprednih materialov, biotehnologije,
tehnologij v zvezi z vodo, sodobne 
proizvodnje in predelave ter vesolja.

Or. en

Predlog spremembe 987
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), nanotehnologij, 
naprednih materialov, biotehnologije, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 
vesolja.

Da bi ostali v ospredju svetovne 
konkurence z močno tehnološko bazo in 
industrijskimi zmogljivostmi, so na 
področjih informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), nanotehnologij, kvantne 
optike, naprednih materialov, 
biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave, robotike ter vesolja.

Or. de

Predlog spremembe 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uspešno obvladovanje in uporaba 
omogočitvenih tehnologij s strani evropske 
industrije sta ključna dejavnika za krepitev 
produktivnosti in inovacijske zmogljivosti 
v Evropi ter zagotavljanje, da ima Evropa 
napredno, trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, globalni vodilni položaj v 
sektorjih visokotehnoloških aplikacij in 
zmogljivosti za razvoj učinkovitih rešitev 
za družbene izzive. Prodorna narava takih 

Uspešno obvladovanje in uporaba 
omogočitvenih tehnologij s strani evropske
industrije sta ključna dejavnika za krepitev 
produktivnosti in inovacijske zmogljivosti 
v Evropi ter zagotavljanje, da ima Evropa 
napredno, trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, globalni vodilni položaj v 
sektorjih visokotehnoloških aplikacij in 
zmogljivosti za razvoj učinkovitih rešitev 
za družbene izzive. Prodorna narava takih 



PE492.761v01-00 140/163 AM\907534SL.doc

SL

dejavnosti lahko s pomočjo dopolnilnih 
iznajdb in aplikacij nadalje spodbudi 
napredek, zaradi česar je donosnost naložb 
v te tehnologije večja kot na katerem koli 
drugem področju.

dejavnosti lahko s pomočjo dopolnilnih 
iznajdb in aplikacij nadalje spodbudi 
napredek, zaradi česar je donosnost naložb 
v te tehnologije večja kot na katerem koli 
drugem področju. Razvoj dodatnih 
pilotnih ali odcepljenih raziskovalnih 
projektov se podpira s prožnimi 
instrumenti, kot so javni razpisi.

Or. en

Predlog spremembe 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uspešno obvladovanje in uporaba 
omogočitvenih tehnologij s strani evropske 
industrije sta ključna dejavnika za krepitev 
produktivnosti in inovacijske zmogljivosti 
v Evropi ter zagotavljanje, da ima Evropa 
napredno, trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, globalni vodilni položaj v 
sektorjih visokotehnoloških aplikacij in 
zmogljivosti za razvoj učinkovitih rešitev 
za družbene izzive. Prodorna narava takih 
dejavnosti lahko s pomočjo dopolnilnih 
iznajdb in aplikacij nadalje spodbudi 
napredek, zaradi česar je donosnost naložb 
v te tehnologije večja kot na katerem koli 
drugem področju.

Uspešno obvladovanje in uporaba 
omogočitvenih tehnologij s strani evropske 
industrije sta ključna dejavnika za krepitev 
produktivnosti in inovacijske zmogljivosti 
v Evropi ter zagotavljanje, da ima Evropa 
napredno, trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, globalni vodilni položaj v 
sektorjih visokotehnoloških aplikacij in 
zmogljivosti za razvoj učinkovitih rešitev 
za družbene izzive. Prodorna narava takih 
dejavnosti lahko s pomočjo dopolnilnih 
iznajdb in aplikacij nadalje spodbudi 
napredek, zaradi česar je donosnost naložb 
v te tehnologije večja kot na katerem koli 
drugem področju. Razvoj odcepljenih 
raziskovalnih projektov se podpira s 
prožnimi instrumenti, kot so javni razpisi.

Or. en

Predlog spremembe 990
Philippe Lamberts

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uspešno obvladovanje in uporaba 
omogočitvenih tehnologij s strani evropske 
industrije sta ključna dejavnika za krepitev 
produktivnosti in inovacijske zmogljivosti 
v Evropi ter zagotavljanje, da ima Evropa 
napredno, trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, globalni vodilni položaj v 
sektorjih visokotehnoloških aplikacij in 
zmogljivosti za razvoj učinkovitih rešitev 
za družbene izzive. Prodorna narava takih 
dejavnosti lahko s pomočjo dopolnilnih 
iznajdb in aplikacij nadalje spodbudi 
napredek, zaradi česar je donosnost naložb 
v te tehnologije večja kot na katerem koli 
drugem področju.

Uspešno obvladovanje in uporaba 
omogočitvenih tehnologij s strani evropske 
industrije sta ključna dejavnika za krepitev 
produktivnosti in inovacijske zmogljivosti 
v Evropi ter zagotavljanje, da ima Evropa 
napredno, trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, globalni vodilni položaj v 
sektorjih visokotehnoloških aplikacij in 
zmogljivosti za razvoj učinkovitih in 
trajnostnih rešitev za družbene izzive.
Prodorna narava takih dejavnosti lahko s 
pomočjo dopolnilnih iznajdb in aplikacij 
nadalje spodbudi napredek, zaradi česar je 
donosnost naložb v te tehnologije večja kot 
na katerem koli drugem področju.

Or. en

Predlog spremembe 991
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te dejavnosti bodo prispevale k ciljem 
vodilnih pobud strategije Evropa 2020, tj. 
Unija inovacij, Evropa, gospodarna z viri, 
Industrijska politika za dobo globalizacije, 
Evropska digitalna agenda in ciljem 
politike Unije na področju vesolja.

Te dejavnosti bodo prispevale k ciljem 
vodilnih pobud strategije Evropa 2020, tj. 
Unija inovacij, Evropa, gospodarna z viri, 
Industrijska politika za dobo globalizacije, 
Evropska digitalna agenda ter evropska 
varnostna strategija, in ciljem politike 
Unije na področju vesolja.

Or. en

Predlog spremembe 992
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije, ki jih 
bodo industrija in podjetja opredelila
skupaj z raziskovalno skupnostjo in pri 
katerih je močan poudarek na povečanje
naložb zasebnega sektorja.

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije,
opredeljenih skupaj z industrijo, podjetji,
raziskovalno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi, kot so 
organizacije civilne družbe. Cilj dejavnosti 
ne bo le obravnava skupnih potreb in 
pomislekov v posameznem sektorju, 
temveč tudi podpora izvajanju ciljev 
politike v teh posameznih sektorjih. 
Dejavnosti bodo imele močan poudarek na
povečanju naložb zasebnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 993
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije, ki jih 
bodo industrija in podjetja opredelila 
skupaj z raziskovalno skupnostjo in pri 
katerih je močan poudarek na povečanje 
naložb zasebnega sektorja.

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije, ki jih 
bodo industrija in podjetja opredelila 
skupaj z raziskovalno skupnostjo in
evropskimi tehnološkimi platformami ter
pri katerih je močan poudarek na 
povečanje naložb zasebnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije, ki jih 
bodo industrija in podjetja opredelila 
skupaj z raziskovalno skupnostjo in pri 
katerih je močan poudarek na povečanje 
naložb zasebnega sektorja.

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije, ki jih 
bodo industrija, podjetja in MSP opredelila 
skupaj z raziskovalno skupnostjo in pri 
katerih je močan poudarek na povečanje 
naložb in inovacij zasebnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vključitev omogočitvenih tehnologij v 
rešitve za družbene izzive je podprta 
skupaj z zadevnimi izzivi. Uporaba 
omogočitvenih tehnologij, ki ne sodijo v 
okvir enega od družbenih izzivov, ampak 
so pomembne za krepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, je podprta v okviru 
cilja „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“.

Vključitev omogočitvenih tehnologij v 
rešitve za družbene izzive je podprta 
skupaj z zadevnimi izzivi. Uporaba 
omogočitvenih tehnologij, ki ne sodijo v 
okvir enega od družbenih izzivov, ampak 
so pomembne za krepitev konkurenčnosti 
evropske industrije, je podprta v okviru 
cilja „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“.
Da bi lahko učinkovito uporabljali 
ključne omogočitvene ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije v okviru 
prednostne naloge Družbeni izzivi, je 
treba vzpostaviti mehanizem usklajevanja.

Or. en

Predlog spremembe 996
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta pristop vključuje že načrtovane 
dejavnosti kot tudi bolj odprta področja za 
spodbujanje inovativnih projektov in 
naprednih rešitev. Poudarek je na 
raziskavah in razvoju ter inovacijskih 
dejavnostih na predkomercialni in 
predkonkurenčni stopnji. Financiranje je 
namenjeno odpravi skupnih tehnoloških 
ovir in ne izbiranju najboljše ponudbe ali 
financiranju določenih proizvodnih linij. 
Dejavnosti so zasnovane tako, da krepijo
industrijsko konkurenčnost s spodbujanjem 
industrije, da zlasti izboljša učinkovitost 
svoje rabe virov in svojo energetsko 
učinkovitost ter poveča svoje naložbe v 
raziskave in inovacije. Dejavnosti zlasti 
podpirajo MSP, da bi imela večji dostop 
do raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta pristop vključuje že načrtovane 
dejavnosti kot tudi bolj odprta področja za 
spodbujanje inovativnih projektov in 
naprednih rešitev. Poudarek je na 
raziskavah in razvoju, pilotnih projektih 
velikih razsežnosti, preskusnih napravah in 
živih laboratorijih, prototipih in potrjevanju 
proizvodov na pilotskih linijah. Dejavnosti 
so oblikovane tako, da povečujejo 

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

so oblikovane tako, da povečujejo 
industrijsko konkurenčnost s spodbujanjem 
industrije in zlasti MSP k večjim naložbam 
v raziskave in inovacije. Neposredne 
nadaljevalne dejavnosti za projekte, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev in tržno 
uveljavljanje, se podpirajo s prožnimi 
instrumenti, kot so javni razpisi.

Or. en

Predlog spremembe 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov 
(Vladko Todorov Panayotov)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta pristop vključuje že načrtovane 
dejavnosti kot tudi bolj odprta področja za 
spodbujanje inovativnih projektov in 
naprednih rešitev. Poudarek je na 
raziskavah in razvoju, pilotnih projektih in 
predstavitvenih dejavnostih velikih 
razsežnosti, preskusnih napravah in živih 
laboratorijih, prototipih in potrjevanju 
proizvodov na pilotskih linijah. Dejavnosti 
so oblikovane tako, da povečujejo 
industrijsko konkurenčnost s spodbujanjem 
industrije in zlasti MSP k večjim naložbam 
v raziskave in inovacije. Neposredne 
nadaljevalne dejavnosti za projekte, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev in tržno 
uveljavljanje, se podpirajo s prožnimi 
instrumenti, kot so javni razpisi.

Or. en

Predlog spremembe 999
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta pristop vključuje že načrtovane 
dejavnosti kot tudi bolj odprta področja za 
spodbujanje inovativnih projektov in 
naprednih rešitev. Poudarek je na 
raziskavah in razvoju, pilotnih projektih in 
predstavitvenih dejavnostih velikih 
razsežnosti, inovativnih projektih 
majhnega in srednjega obsega, ki bodo 
utrli pot do obsežnejših projektov,
preskusnih napravah in živih laboratorijih, 
prototipih in potrjevanju proizvodov na 
pilotskih linijah. Dejavnosti so oblikovane 
tako, da povečujejo industrijsko 
konkurenčnost s spodbujanjem industrije in 
zlasti MSP k večjim naložbam v raziskave 
in inovacije.
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Predlog spremembe 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Precejšnja pozornost bo namenjena 
malim in srednje velikim projektom.

Or. en

Predlog spremembe 1002
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta pristop vključuje že načrtovane 
dejavnosti kot tudi bolj odprta področja za 
spodbujanje inovativnih projektov in 
naprednih rešitev. Poudarek je na 
raziskavah in razvoju, pilotnih projektih 
velikih razsežnosti, preskusnih napravah in 

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

razsežnosti, preskusnih napravah in živih 
laboratorijih, prototipih in potrjevanju 
proizvodov na pilotskih linijah. Dejavnosti 
so oblikovane tako, da povečujejo 
industrijsko konkurenčnost s spodbujanjem 
industrije in zlasti MSP k večjim naložbam 
v raziskave in inovacije. Znaten poudarek 
bo dan malim in srednje velikim 
projektom.

Or. en

Predlog spremembe 1003
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija,
kvantna tehnologija, biotehnologija, 
napredni materiali in sodobni proizvodni 
sistemi. Te multidisciplinarne tehnologije, 
ki zahtevajo veliko znanja in so kapitalno 
intenzivne, segajo v številne različne 
sektorje in zagotavljajo osnovo za 
precejšnjo konkurenčno prednost evropske 
industrije. Celosten pristop, ki spodbuja 
združevanje, konvergenco in sinergijske 
učinke ključnih omogočitvenih tehnologij 
v različnih inovacijskih ciklusih in 
vrednostnih verigah lahko prinese obetavne 
rezultate raziskav in odpre pot novim 
industrijskim tehnologijam, proizvodom, 
storitvam in uporabam (npr. na področju 
vesolja, prometa, okolja, zdravja itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 



AM\907534SL.doc 149/163 PE492.761v01-00

SL

v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en

Predlog spremembe 1004
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi22. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija,
ekoinovacije, biotehnologija, napredni 
materiali in sodobni proizvodni sistemi22.
Te multidisciplinarne tehnologije, ki 
zahtevajo veliko znanja in so kapitalno 
intenzivne, segajo v številne različne 
sektorje in zagotavljajo osnovo za 
precejšnjo konkurenčno prednost evropske 
industrije. Celosten pristop, ki spodbuja 
združevanje, konvergenco in sinergijske 
učinke ključnih omogočitvenih tehnologij 
v različnih inovacijskih ciklusih in 
vrednostnih verigah lahko prinese obetavne 
rezultate raziskav in odpre pot novim 
industrijskim tehnologijam, proizvodom, 
storitvam in uporabam (npr. na področju 
vesolja, prometa, okolja, zdravja itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
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politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en

Predlog spremembe 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, tehnologija v zvezi z vodo,
napredni materiali in sodobni proizvodni 
sistemi. Te multidisciplinarne tehnologije, 
ki zahtevajo veliko znanja in so kapitalno 
intenzivne, segajo v številne različne 
sektorje in zagotavljajo osnovo za 
precejšnjo konkurenčno prednost evropske 
industrije. Celosten pristop, ki spodbuja 
združevanje, konvergenco in sinergijske 
učinke ključnih omogočitvenih tehnologij 
v različnih inovacijskih ciklusih in 
vrednostnih verigah lahko prinese obetavne 
rezultate raziskav in odpre pot novim 
industrijskim tehnologijam, proizvodom, 
storitvam in uporabam (npr. na področju 
vesolja, prometa, okolja, zdravja itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
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Predlog spremembe 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi22. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi22. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja, kmetijstva itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en
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Predlog spremembe 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja, kmetijstva itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en
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Predlog spremembe 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja, kmetijstva itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en

Obrazložitev

Omogočitvene in medsektorske tehnologije imajo ogromen potencial pri uporabi v kmetijstvu.
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Predlog spremembe 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja, kmetijstva itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en

Obrazložitev

Omogočitvene in medsektorske tehnologije imajo ogromen potencial pri uporabi v kmetijstvu, 
zlasti prek panog s kmetijskim vložkom, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju 
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konkurenčnosti evropskega kmetijstva.

Predlog spremembe 1010
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje tako 
znanstvenih (zlasti matematičnih) kot 
tehnoloških raziskav in zagotavljajo 
osnovo za precejšnjo konkurenčno 
prednost evropske industrije. Celosten 
pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
teoretičnih in aplikativnih raziskav in 
odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en
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Predlog spremembe 1011
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, robotika,
nanotehnologija, kvantna optika,
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. de
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Predlog spremembe 1012
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti 
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje. V določenih primerih 
bodo potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi. 
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev, ki nameravajo 
razviti tehnologije in jih uporabiti za 
obravnavanje družbenih izzivov.

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti 
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje.

Or. en

Obrazložitev

To brisanje mej med stebri in proračunom s sofinanciranjem javno-zasebnih partnerstev tako 
v okviru prednostne naloge Družbeni izzivi kot prednostne naloge Vodilni položaj v industriji 
ni sprejemljivo. Ta javno-zasebna partnerstva bi lahko dejansko črpala velik delež sredstev.

Predlog spremembe 1013
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
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omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti 
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje. V določenih primerih 
bodo potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev, ki nameravajo razviti 
tehnologije in jih uporabiti za obravnavanje 
družbenih izzivov.

omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, vključno s civilno družbo,
bodo morale biti v celoti vključene v 
določanje prednostnih nalog in njihovo 
izvajanje. V določenih primerih bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev in partnerstev z 
organizacijami civilne družbe, ki 
nameravajo razviti tehnologije in inovacije 
ter jih uporabiti za obravnavanje družbenih 
izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 1014
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti 
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje. V določenih primerih 
bodo potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev, ki nameravajo razviti 

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje. V določenih primerih 
bodo potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev in partnerstev z 
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tehnologije in jih uporabiti za obravnavanje 
družbenih izzivov.

organizacijami civilne družbe, ki 
nameravajo razviti tehnologije in metode 
ter jih uporabiti za obravnavanje družbenih 
izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 1015
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju, vendar 
je trenutno razdrobljeno v nacionalnih 
programih, ki jih izvaja manjše število 
držav članic Unije. Da bi ohranili 
konkurenčnost Unije, zavarovali vesoljsko 
infrastrukturo Unije, kot je Galileo, in 
ohranili prihodnjo vlogo Unije v vesolju, je 
potrebno usklajevanje na ravni Unije na 
področju raziskovanja vesolja (prim. 
člen 189 PDEU). Poleg tega inovativne 
storitve in aplikacije za uporabnike, pri 
katerih se uporabljajo informacije, 
pridobljene v vesolju, predstavljajo 
pomemben vir rasti in ustvarjanja delovnih 
mest.

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju, vendar 
je trenutno razdrobljeno v nacionalnih 
programih, ki jih izvaja manjše število 
držav članic Unije. Da bi ohranili 
konkurenčnost Unije in ohranili prihodnjo 
vlogo Unije v vesolju, je potrebno 
usklajevanje na ravni Unije na področju 
raziskovanja vesolja (prim. člen 189 
PDEU). Poleg tega lahko inovativne 
storitve in aplikacije za uporabnike, pri 
katerih se uporabljajo informacije, 
pridobljene v vesolju, predstavljajo 
pomemben vir rasti in ustvarjanja delovnih 
mest.

Or. en

Obrazložitev

V okviru programa Obzorje 2020 naj se ne bi financirala vesoljska infrastruktura, ampak le 
raziskovanje vesolja, ki vključuje razvoj aplikacij satelitske navigacije.
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Predlog spremembe 1016
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju, vendar 
je trenutno razdrobljeno v nacionalnih 
programih, ki jih izvaja manjše število 
držav članic Unije. Da bi ohranili 
konkurenčnost Unije, zavarovali vesoljsko 
infrastrukturo Unije, kot je Galileo, in 
ohranili prihodnjo vlogo Unije v vesolju, je 
potrebno usklajevanje na ravni Unije na 
področju raziskovanja vesolja (prim. 
člen 189 PDEU). Poleg tega inovativne 
storitve in aplikacije za uporabnike, pri 
katerih se uporabljajo informacije, 
pridobljene v vesolju, predstavljajo 
pomemben vir rasti in ustvarjanja delovnih 
mest.

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju. Da bi 
ohranili konkurenčnost Unije, zavarovali 
vesoljsko infrastrukturo Unije, kot je 
Galileo, in ohranili prihodnjo vlogo Unije v 
vesolju, je potrebno usklajevanje na ravni 
Unije na področju raziskovanja vesolja
(prim. člen 189 PDEU). To se doseže v 
tesnem sodelovanju z nacionalnimi 
vesoljskimi agencijami in Evropsko 
vesoljsko agencijo. Poleg tega inovativne 
storitve in aplikacije za uporabnike, pri 
katerih se uporabljajo informacije, 
pridobljene v vesolju, predstavljajo 
pomemben vir rasti in ustvarjanja delovnih 
mest, njihov razvoj pa je pomembna 
priložnost za Unijo.

Or. en

Obrazložitev

Po potrebi bi bilo treba predvideti sodelovanje z vesoljskimi agencijami držav članic.

Predlog spremembe 1017
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju, vendar 
je trenutno razdrobljeno v nacionalnih 
programih, ki jih izvaja manjše število 
držav članic Unije. Da bi ohranili 
konkurenčnost Unije, zavarovali vesoljsko 
infrastrukturo Unije, kot je Galileo, in 
ohranili prihodnjo vlogo Unije v vesolju, je 
potrebno usklajevanje na ravni Unije na 
področju raziskovanja vesolja (prim. 
člen 189 PDEU). Poleg tega inovativne 
storitve in aplikacije za uporabnike, pri 
katerih se uporabljajo informacije, 
pridobljene v vesolju, predstavljajo 
pomemben vir rasti in ustvarjanja delovnih 
mest.

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju, vendar 
je trenutno razdrobljeno v nacionalnih 
programih, ki jih izvaja manjše število 
držav članic Unije. Da bi ohranili 
konkurenčnost Unije, na primer v visoko 
konkurenčnih poslovnih sektorjih, kot so 
telekomunikacije, zavarovali vesoljsko 
infrastrukturo Unije, kot je Galileo, in 
ohranili prihodnjo vlogo Unije v vseh 
sektorjih vesoljske industrije, ki 
obravnavajo izzive, s katerimi se srečujejo 
družbe EU, in/ali ustvarjajo veliko število 
delovnih mest za visoko usposobljene 
kadre v Evropi, sta potrebna usklajevanje
in vlaganje na ravni Unije na področju 
raziskovanja vesolja (prim. člen 189 
PDEU). Poleg tega inovativne storitve in 
aplikacije za uporabnike, pri katerih se 
uporabljajo informacije, pridobljene v 
vesolju, predstavljajo tudi pomemben vir 
rasti in ustvarjanja delovnih mest.

Or. fr

Predlog spremembe 1018
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa lahko kritično maso doseže s 
partnerstvi, grozdi in mrežami, 
standardizacijo, spodbujanjem sodelovanja 
med različnimi znanstvenimi in 

Evropa lahko kritično maso doseže s 
partnerstvi, grozdi in mrežami, 
standardizacijo, spodbujanjem sodelovanja 
med različnimi znanstvenimi in 
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tehnološkimi področji in sektorji s 
podobnimi raziskovalnimi in razvojnimi 
potrebami, ki prinašajo preboje, nove 
tehnologije in inovativne rešitve.

tehnološkimi področji in sektorji s 
podobnimi raziskovalnimi in razvojnimi 
potrebami, ki prinašajo preboje, nove 
tehnologije in inovativne rešitve. Na tem 
področju se financirajo predvsem skupni 
projekti.

Or. de

Predlog spremembe 1019
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj in izvajanje načrtov za raziskave in 
inovacije s pomočjo javno-zasebnih 
partnerstev, vzpostavljanje učinkovitih 
povezav med industrijo in akademskim 
svetom, povečanje dodatnih naložb, dostop 
do tveganega kapitala, standardizacija in 
podpora javnih predkomercialnih naročil 
ter javna naročila inovativnih proizvodov 
in storitev so vidiki, ki so bistvenega 
pomena pri obravnavanju konkurenčnosti.

Razvoj in izvajanje načrtov za raziskave in 
inovacije s pomočjo evropskih tehnoloških 
platform in javno-zasebnih partnerstev, 
vzpostavljanje učinkovitih povezav med 
industrijo in akademskim svetom, 
povečanje dodatnih naložb, dostop do 
tveganega kapitala, standardizacija in 
podpora javnih predkomercialnih naročil 
ter javna naročila inovativnih proizvodov 
in storitev so vidiki, ki so bistvenega 
pomena pri obravnavanju konkurenčnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1020
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – odstavek 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje na ravni Unije lahko podpira 
tudi trgovinske priložnosti z razvojem 
evropskih ali mednarodnih standardov za 
nove nastajajoče proizvode, storitve in 
tehnologije. Spodbujale se bodo dejavnosti, 

Sodelovanje na ravni Unije podpira tudi 
trgovinske priložnosti z razvojem 
evropskih ali mednarodnih standardov za 
nove nastajajoče proizvode, storitve in 
tehnologije. Razvoj teh standardov bi 
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ki podpirajo standardizacijo in 
povezljivost, varnost in predregulatorne 
dejavnosti.

ustvaril pozitivno dinamiko, in sicer s 
posvetovanjem z vsemi zainteresiranimi 
stranmi v sektorju, tako v znanosti kot v 
industriji. Spodbujale se bodo dejavnosti, 
ki podpirajo standardizacijo in 
povezljivost, varnost in predregulatorne 
dejavnosti.

Or. fr


