
AM\907844SL.doc PE492.788v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0399(COD)

3.7.2012

PREDLOGI SPREMEMB
577–766

Osnutek poročila
Christian Ehler
(PE489.632v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje 
njegovih rezultatov (2014–2020)

Predlog uredbe
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))



PE492.788v01-00 2/112 AM\907844SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\907844SL.doc 3/112 PE492.788v01-00

SL

Predlog spremembe 577
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija in po potrebi organi 
financiranja lahko imenujejo neodvisne 
strokovnjake za ocenjevanje predlogov ali 
svetovanje ali pomoč pri:

1. Komisija in po potrebi organi 
financiranja na podlagi zahtev držav članic 
vzpostavijo podatkovno zbirko v obliki 
seznama neodvisnih znanstvenih 
strokovnjakov, ki predstavljajo znanstvene 
discipline, vključene v ustrezne 
klasifikacije. Ocenjevalci se izberejo iz 
tega seznama za:

Or. pl

Obrazložitev

Uvodni del je treba pojasniti.

Predlog spremembe 578
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija in po potrebi organi 
financiranja lahko imenujejo neodvisne 
strokovnjake za ocenjevanje predlogov ali 
svetovanje ali pomoč pri:

1. Komisija in organi financiranja 
imenujejo neodvisne strokovnjake za 
ocenjevanje predlogov ali svetovanje ali 
pomoč pri:

Or. en

Predlog spremembe 579
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ocenjevanju predlogov, a) (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 580
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spremljanju izvajanja ukrepov, ki 
potekajo v skladu z Uredbo (EU) 
št. XX/XX [Obzorje 2020] ter prejšnjimi 
programi za raziskave in/ali inovacije;

b) (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 581
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) ocenjevanju programov s področja 
raziskav in inovacij;

d) (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.).
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Predlog spremembe 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ocenjevanju programov s področja 
raziskav in inovacij;

(d) ocenjevanju programov s področja 
raziskav in inovacij, med drugimi sredstvi 
z izvedbo primerjalne študije z državami, 
si blestijo pri raziskavah in razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 583
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) oblikovanju politike Unije na področju 
raziskav in inovacij, vključno s pripravo 
prihodnjih programov.

e) razvoju politike Unije na področju 
raziskav in inovacij, vključno s pripravo 
prihodnjih programov.

Or. pl

Obrazložitev

Skupino neodvisnih strokovnjakov je treba ustanoviti v soglasju z državami članicami v obliki 
podatkovne zbirke z imeni, ki so povezani z določenimi znanstvenimi področij.

Predlog spremembe 584
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
vključno z znanjem jezikov, ustreznega za 
izvajanje dodeljenih nalog. Tako se 
spodbuja možnost ocenjevanja predlogov 
projektov, ki niso v angleškem jeziku.
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preverjanje. Veščine, izkušnje in strokovno znanje 
posameznih strokovnjakov ustreza 
posamezni relevantni prednostni nalogi 
projekta. Kadar morajo neodvisni 
strokovnjaki obravnavati tajne podatke, je 
pred imenovanjem potrebno ustrezno 
varnostno preverjanje.

Or. de

Obrazložitev

Ravno MSP naj ne bi imeli samo teoretično možnost, da vložijo projekte tudi v drugih jezikih, 
ne samo v angleščini. Do sedaj so imele takšne vloge že zaradi jezika malo možnosti za uspeh.
Strokovnjaki, ki ocenjujejo projekte na področju „Vodilni položaj v industriji“, bi morali 
imeti na tem področju tudi izkušnje. Enako velja za obe drugi prednostni nalogi.

Predlog spremembe 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Komisija si pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov prizadeva, da znotraj 
skupin strokovnjakov doseže 
uravnoteženo sestavo z vidika različnih 
veščin, izkušenj in znanja, odvisno od 
področja ukrepa, in močno sodelovanje 
strokovnjakov iz industrijskega sektorja.
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

Or. en

Obrazložitev

Prvi stavek se nanaša na merila za izbiro posameznega strokovnjaka, medtem ko je v drugem 
stavku izpostavljen pomen uravnotežene sestave skupin strokovnjakov. Za dejavnosti s 
področja družbenih izzivov in vodilnega položaja v industriji bi bilo potrebno več sodelovanja 
ocenjevalcev iz industrijskega sektorja, saj je postopek ocenjevanja zdaj zelo „akademsko 
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usmerjen“.

Predlog spremembe 586
Alyn Smith

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Komisija si pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov prizadeva, da znotraj 
skupin strokovnjakov doseže 
uravnoteženo sestavo z vidika različnih 
veščin, izkušenj in znanja, odvisno od 
področja ukrepa. Kadar morajo neodvisni 
strokovnjaki obravnavati tajne podatke, je 
pred imenovanjem potrebno ustrezno 
varnostno preverjanje.

Or. en

Predlog spremembe 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Komisija si pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov prizadeva, da bi dosegla 
uravnoteženo sestavo znotraj skupin 
strokovnjakov z vidika različnih veščin, 
izkušenj, znanja in spola. Kadar morajo 
neodvisni strokovnjaki obravnavati tajne 
podatke, je pred imenovanjem potrebno 
ustrezno varnostno preverjanje.

Or. en
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Predlog spremembe 588
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Komisija si pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov prizadeva, da bi dosegla 
uravnoteženo sestavo znotraj skupin 
strokovnjakov z vidika različnih veščin, 
izkušenj, znanja in spola, odvisno od 
področja ukrepa. Kadar morajo neodvisni 
strokovnjaki obravnavati tajne podatke, je 
pred imenovanjem potrebno ustrezno 
varnostno preverjanje.

Or. en

Predlog spremembe 589
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Pri izbiri strokovnjakov se upošteva 
potreba po zagotovitvi večdisciplinarnega 
pristopa, odražati pa mora tudi velik 
razpon znanja in stališč. Kadar morajo 
neodvisni strokovnjaki obravnavati tajne 
podatke, je pred imenovanjem potrebno 
ustrezno varnostno preverjanje.

Or. en

Predlog spremembe 590
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Pri izbiri strokovnjakov Komisija zagotovi 
ravnotežje med predstavniki različnih 
zainteresiranih strani. Kadar morajo 
neodvisni strokovnjaki obravnavati tajne 
podatke, je pred imenovanjem potrebno 
ustrezno varnostno preverjanje.

Or. en

Obrazložitev

V 7. okvirnem programu se je pogosto zgodilo, da je v komisiji strokovnjakov primanjkovalo 
strokovnjakov iz industrijskega okolja. Zato bi bilo treba priznati, da je treba kot ocenjevalce 
zaposliti več strokovnjakov, ki pri ocenjevanju predlogov v zvezi z raziskovalnimi dejavnostmi 
podpirajo tudi industrijsko konkurenčnost.

Predlog spremembe 591
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje. Imenovanje neodvisnih 
strokovnjakov mora biti uravnoteženo 
glede na spol.

Or. en

Predlog spremembe 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog.
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog, 
pa tudi uravnoteženega po spolu in 
geografskem izvoru. Kadar morajo 
neodvisni strokovnjaki obravnavati tajne 
podatke, je pred imenovanjem potrebno 
ustrezno varnostno preverjanje.

Or. en

Predlog spremembe 593
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog.
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo iz 
seznama iz odstavka 1 na podlagi veščin, 
izkušenj in znanja, ustreznega za izvajanje 
dodeljenih nalog. Kadar morajo neodvisni 
strokovnjaki obravnavati tajne podatke, je 
pred imenovanjem potrebno ustrezno 
varnostno preverjanje.

Or. pl

Obrazložitev

Skupino neodvisnih strokovnjakov je treba ustanoviti v soglasju z državami članicami v obliki 
podatkovne zbirke z imeni, ki so povezani z določenimi znanstvenimi področij.

Predlog spremembe 594
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisne strokovnjake identificirajo in Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
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izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, organizacije za standardizacijo 
ali podjetja, da se vzpostavi podatkovna 
zbirka kandidatov.

izbirajo na podlagi znanstvenih disciplin,
navedenih v prijavah, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, organizacije za standardizacijo 
ali podjetja, da se vzpostavi podatkovna 
zbirka kandidatov.

Or. pl

Obrazložitev

Skupino neodvisnih strokovnjakov je treba ustanoviti v soglasju z državami članicami v obliki 
podatkovne zbirke z imeni, ki so povezani z določenimi znanstvenimi področij.

Predlog spremembe 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, organizacije za standardizacijo 
ali podjetja, da se vzpostavi podatkovna 
zbirka kandidatov.

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne
in regionalne raziskovalne agencije, 
raziskovalne in tehnološke institucije, 
organizacije za standardizacijo ali
organizacije podjetij in podjetja, da se 
vzpostavi podatkovna zbirka kandidatov.

Or. en

Predlog spremembe 596
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
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raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, organizacije za standardizacijo 
ali podjetja, da se vzpostavi podatkovna 
zbirka kandidatov.

raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, univerze, organizacije za 
standardizacijo, organizacije civilne 
družbe ali podjetja, da se vzpostavi 
podatkovna zbirka kandidatov.

Or. en

Predlog spremembe 597
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, organizacije za standardizacijo 
ali podjetja, da se vzpostavi podatkovna 
zbirka kandidatov.

Neodvisne strokovnjake identificirajo in 
izbirajo na podlagi razpisov za prošnje 
posameznikov in pozivov, naslovljenih na 
ustrezne organizacije, kakor so nacionalne 
raziskovalne agencije, raziskovalne 
institucije, univerze, organizacije za 
standardizacijo ali podjetja, da se vzpostavi 
podatkovna zbirka kandidatov.

Or. es

Obrazložitev

Seznam organizacij, ki naj bi sodelovale pri izbiri strokovnjakov, mora obsegati tudi univerze.

Predlog spremembe 598
Norbert Glante

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi in v utemeljenih primerih 
lahko Komisija ali ustrezni organ 
financiranja izbere katerega koli 
posameznika z ustreznimi znanji in 
spretnostmi, ki ni v podatkovni zbirki.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Vnos izvedencev v skupno podatkovno bazo mora zaradi preglednosti ostati zavezujoč.

Predlog spremembe 599
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi in v utemeljenih primerih lahko 
Komisija ali ustrezni organ financiranja 
izbere katerega koli posameznika z 
ustreznimi znanji in spretnostmi, ki ni v 
podatkovni zbirki.

Po potrebi in v utemeljenih primerih lahko 
Komisija ali ustrezni organ financiranja 
izbere katerega koli posameznika z 
ustreznimi znanji in spretnostmi, ki ni v 
podatkovni zbirki. Komisija o teh primerih 
obvesti programski odbor.

Or. en

Predlog spremembe 600
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi in v utemeljenih primerih lahko 
Komisija ali ustrezni organ financiranja 
izbere katerega koli posameznika z 
ustreznimi znanji in spretnostmi, ki ni v 
podatkovni zbirki.

V utemeljenih primerih in ob ustreznem 
upoštevanju posebne narave tega 
vprašanja lahko Komisija ali ustrezni 
organ financiranja izbere katerega koli
strokovnjaka z ustreznimi znanji in 
spretnostmi, ki ni v podatkovni zbirki

Or. es

Obrazložitev

Omeji število primerov, v katerih Komisija ali organ financiranja izbere strokovnjake, ki niso 
v podatkovnih zbirki.

Predlog spremembe 601
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaj dve petini članov vsake skupine za 
ocenjevanje vlog pri projektih v okviru 
Obzorje 2020 – razen projektov, ki 
spadajo pod Evropski raziskovalni svet –
so predstavniki industrije z ustreznim 
strokovnim znanjem. Vsaj dve petini 
članov vsake skupine za ocenjevanje vlog 
pri projektih v okviru Obzorje 2020, ki so 
posebej namenjeni MSP, so predstavniki 
MSP, ena petina pa se izbere iz preostale 
industrije, v obeh primerih z ustreznim 
znanjem. 

Or. nl

Predlog spremembe 602
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje enakopravnosti 
ravnotežja interesov, enakopravnosnti 
spolov in geografske raznolikosti se pri 
imenovanju neodvisnih strokovnjakov 
sprejmejo ustrezni ukrepi. Komisija zlasti 
zagotovi, da noben poseben interes ne 
zastopa več kot tretjine nevladnih 
strokovnjakov. Sprejmejo se ustrezni 
ukrepi, s katerimi se prepreči, da bi 
zasebni in/ali komercialni interesi zavzeli 
skupino strokovnjakov.

Or. en

Predlog spremembe 603
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje enakopravnosti 
ravnotežja interesov, pa tudi 
enakopravnosti spolov in geografske 
raznolikosti se pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov sprejmejo ustrezni ukrepi.
Zlasti se sprejmejo se ustrezni ukrepi, s 
katerimi se prepreči, da bi zasebni in/ali 
komercialni interesi zavzeli skupino 
strokovnjakov.

Or. en

Predlog spremembe 604
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi, ki naj tudi zagotovijo, da 
nobena interesna skupina ni prekomerno 
zastopana, kar bi lahko ogrozilo 
nepristranskost procesa odločanja.

Or. es

Obrazložitev

Poudarja pomen, ki ga ima vzpostavitev pravičnega ravnovesja pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov in s tem zagotavljanje, da ne pride do konflikta interesov.

Predlog spremembe 605
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in Za zagotavljanje kar največje možne
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geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

enakopravnosti spolov in geografskega 
ravnotežja se pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov sprejmejo ustrezni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 606
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje kar največje možne
enakopravnosti spolov in geografskega 
ravnotežja se pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov sprejmejo ustrezni ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Različne ravni odličnosti ne morejo povsem pojasniti nekaterih nepravilnosti pri sodelovanju 
držav članic, ki pomenijo, da bi lahko šlo tudi za problem lobiranja v postopku ocenjevanja 
predlogov. Ne glede na to, ali ta problem dejansko obstaja, ga raziskovalci dojemajo kot 
takega, zato je treba zagotoviti, da nad postopkom ocenjevanja ni senčice dvoma.
Najustreznejša rešitev bi bila zagotoviti ustrezno geografsko razporeditev ocenjevalcev.

Predlog spremembe 607
Romana Jordan

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje kar največje možne
enakopravnosti spolov in geografskega 
ravnotežja se pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov sprejmejo ustrezni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 608
Anna Záborská, Jan Březina
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje ravnotežja med moškimi 
in ženskami ter geografske raznolikosti se 
pri imenovanju neodvisnih strokovnjakov 
sprejmejo ustrezni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 609
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje razumne enakopravnosti 
spolov se pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov sprejmejo ustrezni ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Kot v 7. okvirnem programu je ravnotežje med moškimi in ženskami pri ocenjevalcih bistveni 
cilj, kar ustreza členu 15 pravilnika Obzorja 2020. Na drugi strani geografsko ravnotežje ni 
temeljno načelo, ki bi ga bilo treba upoštevati pri Obzorju 2020.

Predlog spremembe 610
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov, 
uravnotežene zastopanosti držav članic in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

Or. ro
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Predlog spremembe 611
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakopravnosti spolov in 
geografske raznolikosti se pri imenovanju 
neodvisnih strokovnjakov sprejmejo 
ustrezni ukrepi.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 612
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
s sprejetjem vseh potrebnih ukrepov 
poskrbi, da se strokovnjak v zvezi z 
zadevo, za katero je zaprošen za mnenje, 
ne srečuje z navzkrižjem interesov.

3. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
s sprejetjem vseh potrebnih ukrepov 
poskrbi, da se strokovnjak v zvezi z 
zadevo, za katero je zaprošen za mnenje, 
ne srečuje z navzkrižjem interesov, začenši 
z objavo njihove popolne izjave o 
profesionalnih dejavnostih in finančnih 
interesih. Zainteresirane strani ali osebe z 
navzkrižjem interesov ne smejo biti 
udeležene v svojem imenu.

Or. en

Predlog spremembe 613
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
s sprejetjem vseh potrebnih ukrepov 
poskrbi, da se strokovnjak v zvezi z 

3. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
s sprejetjem vseh potrebnih ukrepov 
poskrbi, da se strokovnjak v zvezi z 
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zadevo, za katero je zaprošen za mnenje, 
ne srečuje z navzkrižjem interesov.

zadevo, za katero je zaprošen za mnenje, 
ne srečuje z navzkrižjem interesov, tudi z 
objavo njihove popolne izjave o 
profesionalnih dejavnostih in finančnih 
interesih. Zainteresirane strani ali osebe z 
navzkrižjem interesov ne smejo biti 
udeležene v svojem imenu.

Or. en

Predlog spremembe 614
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
s sprejetjem vseh potrebnih ukrepov 
poskrbi, da se strokovnjak v zvezi z 
zadevo, za katero je zaprošen za mnenje, 
ne srečuje z navzkrižjem interesov.

3. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
s sprejetjem vseh potrebnih ukrepov 
poskrbi, da se strokovnjak v zvezi z 
zadevo, za katero je zaprošen za mnenje, 
ne srečuje z navzkrižjem interesov; to 
tveganje bi lahko odpravili z objavo vseh 
poklicnih dejavnosti in finančnih 
interesov.

Or. es

Obrazložitev

Na tem področju obstaja potreba po informacijah, ki upravičujejo odločitve, ki jih je sprejela 
Komisija ali organ financiranja, da bi odpravil vsakršne konflikte interesov.

Predlog spremembe 615
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Imenovanje strokovnjakov lahko poteka 
v obliki okvirnega imenovanja, ki velja za 
celotno obdobje trajanja programa 
Obzorje 2020, s posebno dodelitvijo nalog.

4. Imenovanje strokovnjakov se izvede 
najkasneje do konca 2013 in lahko poteka 
v obliki okvirnega imenovanja, ki velja za 
celotno obdobje trajanja programa 
Obzorje 2020, s posebno dodelitvijo nalog, 
ki obsegajo predhodno oceno projekta, 
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oceno njegovega izvajanja ter končno 
oceno.

Or. pl

Obrazložitev

Ker se bo Obzorje 2020 začelo izvajati 1. januarja 2014, mora biti skupina neodvisnih 
strokovnjakov takrat že na voljo.

Predlog spremembe 616
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Imena strokovnjakov, ki so imenovani 
kot posamezniki in so Komisiji ali 
organom financiranja pomagali pri 
izvajanju Uredbe (EU) št. XX/XX 
Obzorje 2020 in Sklepa (EU) 
št. XX/XX/EU [posebni program], se vsaj 
enkrat letno objavijo na internetni strani 
Komisije ali organa financiranja. Imena 
članov se zbirajo, obdelujejo in objavljajo 
v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

5. Imena neodvisnih strokovnjakov –
skupaj z znanstvenimi disciplinami, ki jih 
predstavljajo – ki so Komisiji ali organom 
financiranja pomagali pri izvajanju Uredbe
(EU) št. XX/XX Obzorje 2020 in Sklepa
(EU) št. XX/XX/EU [posebni program], se
objavijo po njihovem imenovanju v 
obdobju pred pričetkom programa 
Obzorje 2020, seznam pa se zatem obnovi
vsaj enkrat letno na internetni strani 
Komisije ali organa financiranja. Imena 
članov se zbirajo, obdelujejo in objavljajo 
v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Or. pl

Obrazložitev

Preglednost v procesu dodeljevanja donacij Obzorje 2020 je tesno povezana z vzpostavitvijo 
resnega, namenskega in aktualnega seznama strokovnjakov.

Predlog spremembe 617
Norbert Glante

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
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dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so
navedeni rezultati v skupni lasti. Skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

dosegli skupaj, ki jih za vlogo, pridobitev 
ali ohranitev zadevnega patenta ali drugih 
pravic intelektualne lastnine ni mogoče 
razdeliti, lahko udeleženci sklenejo, da 
lastninske pravice do rezultatov dodelijo 
enemu od udeležencev, ali navedeni 
rezultati ostanejo v skupni lasti. Skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

Or. de

Obrazložitev

V pravilih o udeležbi je treba opredeliti primer, pri katerem rezultatov ni mogoče ločiti in so 
udeleženci skupni lastniki.

Predlog spremembe 618
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so 
navedeni rezultati v skupni lasti. Skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in takega skupnega izuma, 
snovanja ali dela za namene vloge,
pridobitve in/ali ohranitve zadevne zaščite 
patenta ali kake druge pravice 
intelektualne lastnine, se lahko odločijo, 
da lastništvo teh rezultatov pripišejo 
enemu od udeležencev ali pa so navedeni 
rezultati v skupni lasti. V primeru 
skupnega lastništva skupni lastniki, ki 
sklenejo sporazum o dodelitvi in pogojih 
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

Or. en

Obrazložitev

V pojasnilo je treba dodati, da imajo udeleženci možnost pripisa skupnih rezultatov enemu 
udeležencu.
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Predlog spremembe 619
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so navedeni 
rezultati v skupni lasti. Skupni lastniki 
sklenejo sporazum o dodelitvi in pogojih 
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti ali če ni 
mogoče ločiti skupnih rezultatov za 
namene pridobitve in/ali ohranjanja 
zaščite zadevnega patenta ali kake druge 
pravice intelektualne lastnine, so navedeni 
rezultati v skupni lasti Skupni lastniki 
sklenejo sporazum o dodelitvi in pogojih 
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

Or. en

Predlog spremembe 620
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so navedeni 
rezultati v skupni lasti. Skupni lastniki 
sklenejo sporazum o dodelitvi in pogojih 
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti ali če ni 
mogoče ločiti skupnega izuma, snovanja 
ali dela za namene vloge, pridobitve in/ali 
ohranjanja zaščite zadevnega patenta ali 
kake druge pravice intelektualne lastnine, 
so navedeni rezultati v skupni lasti. Skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

Or. en

Predlog spremembe 621
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so 
navedeni rezultati v skupni lasti. Skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in ni mogoče ločiti 
skupnega izuma, snovanja ali dela za 
namene vloge, pridobitve in/ali 
ohranjanja zaščite zadevnega patenta ali 
kake druge pravice intelektualne lastnine,
so navedeni rezultati v skupni lasti Skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

Or. en

Predlog spremembe 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so navedeni 
rezultati v skupni lasti. Skupni lastniki 
sklenejo sporazum o dodelitvi in pogojih 
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, se lahko 
odločijo, da lastništvo teh rezultatov 
pripišejo enemu od udeležencev ali so 
navedeni rezultati lahko v skupni lasti. V 
primeru skupnega lastništva skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

Or. en

Predlog spremembe 623
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so navedeni 
rezultati v skupni lasti. Skupni lastniki 
sklenejo sporazum o dodelitvi in pogojih 
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

2. Če udeleženci ukrepa rezultate dosegajo
skupaj in njihovega posameznega deleža 
dela ni mogoče določiti, so navedeni 
rezultati v skupni lasti. Skupni lastniki 
sklenejo sporazum o razdelitvi in/ali
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

Or. de

Predlog spremembe 624
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate
dosegli skupaj in njihovega posameznega 
deleža dela ni mogoče določiti, so navedeni 
rezultati v skupni lasti. Skupni lastniki 
sklenejo sporazum o dodelitvi in pogojih
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

2. Če udeleženci ukrepa rezultate
ustvarjajo skupaj in njihovega 
posameznega deleža dela ni mogoče 
določiti, so navedeni rezultati v skupni 
lasti. Skupni lastniki sklenejo sporazum o
tem, kako določiti lastništvo in/ali pogoje
uveljavljanja tega skupnega lastništva v 
skladu z obveznostmi iz sporazuma o 
donaciji.

Or. en

Predlog spremembe 625
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, brez pravice do 
podlicence, ob upoštevanju naslednjih 

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do uporabe znanja v 
skupnem lastništvu za nekomercialne 
namene, kot so notranje dejavnosti 
raziskav in usposabljanja, brez tantiem in 
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pogojev: ne da bi potreboval predhodno soglasje 
drugih skupnih lastnikov.

Or. en

Predlog spremembe 626
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, brez pravice do 
podlicence, ob upoštevanju naslednjih 
pogojev:

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do uporabe rezulatov v 
skupnem lastništvu, kot se mu zdi 
primerno za nekomercialne namene 
notranjih raziskav na neizključni podlagi 
brez tantiem in do komercialnega 
izkoriščanja in podelitve neizključne 
licence za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, brez pravice do 
podlicence, ob upoštevanju naslednjih 
pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 627
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, brez pravice do 
podlicence, ob upoštevanju naslednjih 
pogojev:

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do izkoriščanja 
rezultatov v skupnem lastništvu, vključno 
s podelitvijo neizključnih licenc tretjim 
osebam, brez pravice do podlicence, ob 
upoštevanju naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 628
Seán Kelly
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, brez pravice do 
podlicence, ob upoštevanju naslednjih 
pogojev:

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, vključno s 
pravicami, a brez pravice do podlicence:

Or. en

Obrazložitev

Osnutki predpisov v zvezi s skupnim lastništvom, zlasti standardni postopek s predhodnim 
obvestilom in odškodnino za neizključne licence za tretje strani, bi povzročili precejšnje ovire 
za uporabo intelektualne lastnine v skupnem lastništvu. Predvidevanje „skupnega lastništva“ 
bi zato lahko odvračala od sodelovalnih raziskav. Presoji udeležencev bi moralo biti 
prepuščeno, da dosežejo ustreznejši sporazum na podlagi režima, ki spodbuja uporabo 
rezultatov raziskav.

Predlog spremembe 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, brez pravice do 
podlicence, ob upoštevanju naslednjih 
pogojev:

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih 
rezultatov tretjim osebam, ob upoštevanju 
naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 630
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predhodnega obvestila drugim 
skupnim lastnikom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 631
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predhodnega obvestila drugim 
skupnim lastnikom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 632
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugim skupnim lastnikom se zagotovi
pošteno in razumno nadomestilo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 633
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugim skupnim lastnikom se zagotovi 
pošteno in razumno nadomestilo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugim skupnim lastnikom se zagotovi 
pošteno in razumno nadomestilo.

(b) če skupni lastniki zahtevajo 
nadomestilo za podelitev neizključne 
licence tretjim državam za izkoriščanje 
rezultatov v skupnem lastništvu, so 
nadomestila pravična in razumna.

Or. en

Predlog spremembe 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugim skupnim lastnikom se zagotovi 
pošteno in razumno nadomestilo.

(b) pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ne glede na določbe odstavkov 1, 2 in 
3 se lahko udeleženci glede lastništva 
rezultatov dogovorijo drugače.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča partnerjem določeno prilagodljivost, ker se lahko 
dogovorijo o posebnih pogojih glede lastništva rezultatov. To je še zlasti pomembno za mala 
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in srednja podjetja. Kadar neka dejavnost zahteva posebna znanja ali tehnologijo, ki obsega 
eno ali več sredstev malega ali srednjega podjetja, mora to podjetje imeti možnost, da ohrani 
pravice trženja teh sredstev, da bi ostalo konkurenčno.

Predlog spremembe 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je možna komercialna ali industrijska 
uporaba rezultatov, udeleženec, ki je 
lastnik teh rezultatov, preuči možnosti za 
njihovo zaščito in jih, če je v danih 
okoliščinah to mogoče in utemeljeno, 
ustrezno zaščiti za primerno obdobje in s 
primerno teritorialno pokritostjo, pri čemer 
ustrezno upošteva svoje zakonite interese 
in zakonite, zlasti komercialne interese 
drugih udeležencev ukrepa.

1. Če je možna komercialna ali industrijska 
uporaba rezultatov, udeleženec, ki je 
lastnik teh rezultatov, lahko preuči 
možnosti za njihovo zaščito in jih, če je v 
danih okoliščinah to mogoče in 
utemeljeno, lahko ustrezno zaščiti za
razumno obdobje in s primerno teritorialno 
pokritostjo, pri čemer ustrezno upošteva
javni interes, svoje zakonite interese in 
zakonite, zlasti komercialne interese drugih 
udeležencev ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je možna komercialna ali industrijska 
uporaba rezultatov, udeleženec, ki je 
lastnik teh rezultatov, preuči možnosti za 
njihovo zaščito in jih, če je v danih 
okoliščinah to mogoče in utemeljeno,
ustrezno zaščiti za primerno obdobje in s 
primerno teritorialno pokritostjo, pri čemer 
ustrezno upošteva svoje zakonite interese 
in zakonite, zlasti komercialne interese 
drugih udeležencev ukrepa.

1. Če je možna komercialna ali industrijska 
uporaba rezultatov ali jo je mogoče 
razumno pričakovati, udeleženec, ki je 
lastnik teh rezultatov, preuči možnosti za 
njihovo zaščito in jih, če je v danih 
okoliščinah to mogoče in utemeljeno, 
ustrezno zaščiti za primerno obdobje in s 
primerno teritorialno pokritostjo, pri čemer 
ustrezno upošteva svoje zakonite interese 
in zakonite, zlasti komercialne interese 
drugih udeležencev ukrepa.

Or. en
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Predlog spremembe 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, in jih tudi ne namerava 
zaradi zaščite prenesti na drugi pravni 
subjekt s sedežem v državi članici ali 
pridruženi državi, pred začetkom vsakega 
razširjanja teh rezultatov obvesti Komisijo 
ali organ financiranja. Komisija v imenu 
Unije ali organ financiranja lahko 
prevzame lastništvo teh rezultatov in 
sprejme potrebne ukrepe za ustrezno 
zaščito rezultatov.

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, pred začetkom 
vsakega razširjanja teh rezultatov obvesti 
Komisijo ali organ financiranja. Komisija v 
imenu Unije ali organ financiranja lahko 
prevzame lastništvo teh rezultatov in 
sprejme potrebne ukrepe za ustrezno 
zaščito, pri tem pa upošteva javni interes 
in je usmerjen v kar največje razširjanje 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, in jih tudi ne namerava zaradi 
zaščite prenesti na drugi pravni subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi, pred začetkom vsakega razširjanja 
teh rezultatov obvesti Komisijo ali organ 
financiranja. Komisija v imenu Unije ali 

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, in jih tudi ne namerava zaradi 
zaščite prenesti na drugi pravni subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi, pred začetkom vsakega razširjanja 
teh rezultatov obvesti Komisijo ali organ 
financiranja. Komisija v imenu Unije ali 
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organ financiranja lahko prevzame 
lastništvo teh rezultatov in sprejme 
potrebne ukrepe za ustrezno zaščito 
rezultatov.

organ financiranja lahko ob soglasju 
udeleženca, ki je lastnik rezultatov,
prevzame lastništvo teh rezultatov in 
sprejme potrebne ukrepe za ustrezno 
zaščito rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, in jih tudi ne namerava zaradi 
zaščite prenesti na drugi pravni subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi, pred začetkom vsakega razširjanja 
teh rezultatov obvesti Komisijo ali organ 
financiranja. Komisija v imenu Unije ali 
organ financiranja lahko prevzame 
lastništvo teh rezultatov in sprejme 
potrebne ukrepe za ustrezno zaščito 
rezultatov.

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanja možnosti za komercialno ali 
industrijsko izkoriščanje, in jih tudi ne 
namerava zaradi zaščite prenesti na drugi 
pravni subjekt s sedežem v državi članici 
ali pridruženi državi, pred začetkom 
vsakega razširjanja teh rezultatov obvesti 
Komisijo ali organ financiranja. Komisija v 
imenu Unije ali organ financiranja lahko 
prevzame lastništvo teh rezultatov in 
sprejme potrebne ukrepe za ustrezno 
zaščito rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 642
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
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pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, in jih tudi ne namerava zaradi 
zaščite prenesti na drugi pravni subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi, pred začetkom vsakega razširjanja 
teh rezultatov obvesti Komisijo ali organ 
financiranja. Komisija v imenu Unije ali 
organ financiranja lahko prevzame 
lastništvo teh rezultatov in sprejme 
potrebne ukrepe za ustrezno zaščito 
rezultatov.

pomanjkanja možnosti za komercialno ali 
industrijsko izkoriščanje, in jih tudi ne 
namerava zaradi zaščite prenesti na drugi 
pravni subjekt s sedežem v državi članici 
ali pridruženi državi, pred začetkom 
vsakega razširjanja teh rezultatov obvesti 
Komisijo ali organ financiranja. Komisija v 
imenu Unije ali organ financiranja lahko 
prevzame lastništvo teh rezultatov in 
sprejme potrebne ukrepe za ustrezno 
zaščito rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženec lahko odreče soglasje le, če 
dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi 
utrpeli veliko škodo. Razširjanje teh 
rezultatov ne sme potekati, dokler 
Komisija ali organ financiranja ne sprejme 
sklepa ali se odloči, da bo prevzel 
lastništvo in je sprejel potrebne ukrepe za 
zagotovitev zaščite. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

Udeleženec lahko odreče soglasje le, če 
dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi 
utrpeli veliko škodo. Razširjanje teh 
rezultatov ne sme potekati, dokler 
Komisija ali organ financiranja ne sprejme 
sklepa, ali bo prevzel lastništvo ali ne, in
ne sprejme ukrepov za zagotovitev zaščite, 
če je to pomembno. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 644
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženec lahko odreče soglasje le, če 
dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi 
utrpeli veliko škodo. Razširjanje teh 
rezultatov ne sme potekati, dokler 
Komisija ali organ financiranja ne sprejme 

Udeleženec lahko odreče soglasje le, če 
dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi 
utrpeli veliko škodo. Razširjanje teh 
rezultatov ne sme potekati, dokler 
Komisija ali organ financiranja ne sprejme 
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sklepa ali se odloči, da bo prevzel 
lastništvo in je sprejel potrebne ukrepe za 
zagotovitev zaščite. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

sklepa ali se odloči, da bo prevzel 
lastništvo in je sprejel potrebne ukrepe za 
zagotovitev zaščite. Vzorčni sporazum o 
donaciji določi časovne omejitve v zvezi s 
tem.

Or. en

Predlog spremembe 645
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite zaradi razlogov, ki ne vključujejo 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, obvesti Komisijo ali organ 
financiranja, ki lahko s prevzemom 
lastništva zagotovi nadaljevanje ali 
obnovitev zaščite. Udeleženec lahko 
odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo.
Sporazum o donaciji določi časovne 
omejitve v zvezi s tem.

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite zaradi razlogov, ki ne vključujejo 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje v petih letih po koncu ukrepa, 
obvesti Komisijo ali organ financiranja, ki 
lahko ob soglasju udeleženca, ki je lastnik 
rezultatov, s prevzemom lastništva 
zagotovi nadaljevanje ali obnovitev zaščite.
Komisija ali organ financiranja sprejme 
ta sklep v 45 dneh. Udeleženec lahko 
odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo.
Sporazum o donaciji določi časovne 
omejitve v zvezi s tem.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki so jo predlagali koordinatorji DESCA.

Predlog spremembe 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite zaradi razlogov, ki ne vključujejo 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, obvesti Komisijo ali organ 
financiranja, ki lahko s prevzemom 
lastništva zagotovi nadaljevanje ali 
obnovitev zaščite. Udeleženec lahko 
odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo.
Sporazum o donaciji določi časovne 
omejitve v zvezi s tem.

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite, obvesti Komisijo ali organ 
financiranja, ki lahko s prevzemom 
lastništva zagotovi nadaljevanje ali 
obnovitev zaščite. Udeleženec lahko 
odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo.
Sporazum o donaciji določi časovne 
omejitve v zvezi s tem.

Or. en

Obrazložitev

Razlogi, zaradi katerih namerava udeleženec opustiti zaščito ali je ne namerava podaljšati, ne 
vplivajo na to, ali se bosta Komisija ali organ financiranja odločila ali ne o nadaljevanju 
oziroma podaljšanju zaščite.

Predlog spremembe 647
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbeRazl
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite zaradi razlogov, ki ne vključujejo 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, obvesti Komisijo ali organ 
financiranja, ki lahko s prevzemom 
lastništva zagotovi nadaljevanje ali 
obnovitev zaščite. Udeleženec lahko 
odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo. 
Sporazum o donaciji določi časovne 
omejitve v zvezi s tem.

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite zaradi razlogov, ki ne vključujejo 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, obvesti Komisijo ali organ 
financiranja, ki lahko s prevzemom 
lastništva zagotovi nadaljevanje ali 
obnovitev zaščite. Udeleženec lahko 
odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo. 
Vzorčni sporazum o donaciji določi 
časovne omejitve v zvezi s tem.

Or. en
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Predlog spremembe 648
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, stori vse potrebno za 
izkoriščanje rezultatov, ki so v njegovi 
lasti, v nadaljnjih raziskavah ali na 
komercialni način ali poskrbi, predvsem s 
prenosom rezultatov in podeljevanjem 
licenc za rezultate v skladu s členom 41, da 
jih v te namene izkorišča drugi pravni 
subjekt.

1. Vsak udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, stori vse potrebno za 
izkoriščanje rezultatov, ki so v njegovi 
lasti, v nadaljnjih raziskavah ali na 
komercialni način ali poskrbi, predvsem s 
prenosom rezultatov in podeljevanjem 
licenc za rezultate v skladu s členom 41, da 
jih v te namene izkorišča drugi pravni 
subjekt. To bi bilo mogoče doseči na 
primer z dejavnostmi, kot je 
standardizacija.

Or. en

Obrazložitev

Standardizacija ima pomembno vlogo pri razširjanju rezultatov raziskav, zato mora biti 
izrecno navedena.

Predlog spremembe 649
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, stori vse potrebno za 
izkoriščanje rezultatov, ki so v njegovi 
lasti, v nadaljnjih raziskavah ali na 
komercialni način ali poskrbi, predvsem s 
prenosom rezultatov in podeljevanjem 
licenc za rezultate v skladu s členom 41, da 
jih v te namene izkorišča drugi pravni 
subjekt.

1. Vsak udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, stori vse potrebno za 
izkoriščanje rezultatov, ki so v njegovi lasti 
ali poskrbi, predvsem s prenosom 
rezultatov in podeljevanjem licenc za 
rezultate v skladu s členom 41, da jih v te 
namene izkorišča drugi pravni subjekt.

Or. en
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Obrazložitev

Glej vstavljeno popolnejšo opredelitev pojma „izkoriščanje“ v členu 2 pravil za udeležbo.

Predlog spremembe 650
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, stori vse potrebno za 
izkoriščanje rezultatov, ki so v njegovi 
lasti, v nadaljnjih raziskavah ali na 
komercialni način ali poskrbi, predvsem s 
prenosom rezultatov in podeljevanjem 
licenc za rezultate v skladu s členom 41, da 
jih v te namene izkorišča drugi pravni 
subjekt.

1. Vsak udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, stori vse potrebno za 
izkoriščanje rezultatov, ki so v njegovi 
lasti, v nadaljnjih raziskavah, razvoju, 
inovacijah ali na komercialni način ali 
poskrbi, predvsem s prenosom rezultatov 
in podeljevanjem licenc za rezultate v 
skladu s členom 41, da jih v te namene 
izkorišča drugi pravni subjekt.

Or. en

Predlog spremembe 651
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem rezultatov lahko določa 
sporazum o donaciji. Vse takšne dodatne 
obveznosti se navedejo v delovnem 
programu ali delovnem načrtu.

Dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem rezultatov lahko določa 
sporazum o donaciji. Vse takšne dodatne 
obveznosti se navedejo v delovnem 
programu ali delovnem načrtu. Če je 
delovni program usmerjen v spoprijem s 
pomembnimi družbenimi spremembami 
(zdravje, podnebje, biotska raznovrstnost), 
izkoriščanje in prenos rezultatov ter 
podeljevanje licenc zanje potekajo v 
skladu z načeli licenciranja s svetovnim 
dostopom (Global Access Licensing), da 
se zagotovi najširši možni prenos 
inovativnih rešitev v najboljšem javnem 
interesu in spodbudi dostopnost rezultatov 
raziskav za tiste, ki jih to zadeva.
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Predlog spremembe 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak udeleženec ob upoštevanju vseh 
omejitev zaradi zaščite intelektualne 
lastnine, pravil o varnosti ali zakonitih 
komercialnih interesov čim prej na 
ustrezne načine razširja rezultate, ki so v 
njegovi lasti. Sporazum o donaciji lahko 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

2. Vsak udeleženec ob upoštevanju vseh 
omejitev zaradi zaščite intelektualne 
lastnine, pravil o varnosti ali zakonitih 
komercialnih interesov čim prej na 
ustrezne načine razširja rezultate, ki so v 
njegovi lasti. Sporazum o donaciji lahko 
določi časovne omejitve v zvezi s tem. Na 
področju velikih socialnih sprememb 
(zdravje, podnebje, biotska raznovrstnost), 
je podeljevanje licenc za rezultate tretjim 
stranem neizključno, s čimer se omogoči 
neposredna konkurenca in s tem spodbudi 
globalna dostopnost.

Or. en

Predlog spremembe 653
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatne obveznosti v zvezi z razširjanjem 
rezultatov lahko določa sporazum o 
donaciji.

Dodatne obveznosti v zvezi z razširjanjem 
rezultatov lahko določa sporazum o 
donaciji. Vse takšne dodatne obveznosti se 
navedejo v delovnem programu ali 
delovnem načrtu.

Or. en

Predlog spremembe 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
ali na drugih ustreznih področjih.

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se spodbuja odprti dostop.

Or. en

Obrazložitev

Praviloma bo zagotovljen odprti dostop do publikacij raziskav, tako da se financirajo stroški 
brezplačnega spletnega odprtega dostopa do teh publikacij. Vendar je treba zagotoviti odprti 
dostop samo do raziskovalnih publikacij. V zvezi z dostopom in odprtim dostopom do 
rezultatov glej predlog spremembe 85 v osnutku poročila poročevalca.

Predlog spremembe 655
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
na drugih ustreznih področjih.

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Ta dogovor je samodejen, njegov 
namen pa je, da čimprej ali najkasneje v 
šestih mesecih po objavi v znanstveni 
reviji zagotovi brezplačni spletni dostop do 
raziskovalnih publikacij, ki jih financira 
EU. Vsi stroški tega dostopa se krijejo iz 
sredstev EU. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
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na drugih ustreznih področjih, na primer 
zaradi nujnih zahtev javnega interesa, so 
rezultati raziskav na področju javnega 
zdravja prosto dostopni.

Or. es

Obrazložitev

Javni spletni dostop do raziskovalnih publikacijah v EU se samodejno zagotovi čimprej ali 
najkasneje v šestih mesecih po objavi v znanstveni reviji.

Predlog spremembe 656
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
na drugih ustreznih področjih.

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja odprti dostop
kot privzeta politika , razen v primerih, ko 
je to zadostno upravičeno in drugače 
navedeno v pogojih, določenih v
sporazumu o donaciji. Prizeti model je 
spletni, brezplačni javni dostop do 
raziskovalnih publikacij, ki jih financira 
Unija za državljane in podjetja Unije, v 
šestih mesecih od objave v recenzirani 
znanstveni publikaciji. Morebitni stroški 
za odprti dostop se, če je to potrebno, 
lahko krijejo iz zadevnega financiranja 
Unije. Vloga in delovanje digitalne 
infrastrukture ter baz za opaznost in 
razširjanje rezultatov raziskav Obzorje 
2020 je treba okrepiti. Kar zadeva 
razširjanje drugih rezultatov, vključno s 
podatki iz raziskav, lahko sporazum o 
donaciji določa pogoje, pod katerimi se 
zagotovi odprti dostop do takšnih 
rezultatov, zlasti za raziskovalne ukrepe 
Evropskega raziskovalnega sveta na novih 
področjih ali na drugih ustreznih 
področjih.

Or. en



PE492.788v01-00 40/112 AM\907844SL.doc

SL

Predlog spremembe 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
na drugih ustreznih področjih.

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja odprti dostop
kot privzeta politika s ciljem brezplačnega, 
spletnega javnega dostopa do 
raziskovalnih publikacij, ki jih financira 
Unija, kolikor hitro je mogoče, v vsakem 
primeru pa v šestih mesecih od objave, v 
recenzirani znanstveni publikaciji in v
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji v zvezi z 
razširjanjem drugih rezultatov, vključno s 
podatki iz raziskav, določi pogoje, pod 
katerimi se zagotovi javni dostop do 
takšnih rezultatov, zlasti za raziskovalne 
ukrepe Evropskega raziskovalnega sveta na 
novih področjih ali na drugih področjih
javnega interesa, kot so javno zdravje, 
okolje ali drug pomemben družbeni 
interes.

Or. en

Predlog spremembe 658
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 

Za razširjanje rezultatov z znanstvenimi
publikacijami se uporablja odprti dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Vzorčni sporazum o donaciji se
lahko uporablja v zvezi z razširjanjem 
drugih rezultatov, vključno s podatki iz 
raziskav.
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raziskovalnega sveta na novih področjih 
ali na drugih ustreznih področjih.

Or. en

Predlog spremembe 659
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
na drugih ustreznih področjih.

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja odprti dostop
kot privzeta politika s ciljem brezplačnega, 
spletnega javnega dostopa do 
raziskovalnih publikacij, ki jih financira 
Unija, največ šest mesecev po tem, ko so 
bili objavljeni v recenzirani znanstveni 
publikaciji v skladu s pogoji, določenimi v 
sporazumu o donaciji. Sporazum o donaciji 
lahko v zvezi z razširjanjem drugih 
rezultatov, vključno s podatki iz raziskav, 
določi pogoje, pod katerimi se zagotovi 
javni digitalni dostop do takšnih 
rezultatov, zlasti za raziskovalne ukrepe 
Evropskega raziskovalnega sveta na novih 
področjih ali na drugih ustreznih področjih.

Or. en

Predlog spremembe 660
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami, s katerimi se opisujejo, 
razlagajo ali analizirajo podatki, znanje 
ali informacije, ki so bili ustvarjeni kot 
neposreden rezultat financiranja iz 
programa Obzorje 2020, lahko velja 
trajnostni odprti dostop v skladu s pogoji, 
določenimi v sporazumu o donaciji.
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raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
na drugih ustreznih področjih.

Sporazum o donaciji lahko v zvezi z 
razširjanjem drugih rezultatov, vključno s 
podatki iz raziskav, določi pogoje, pod 
katerimi se zagotovi trajnostni odprti 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
na drugih ustreznih področjih.

Or. en

Predlog spremembe 661
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
ali na drugih ustreznih področjih.

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja odprti dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov, 
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi odprti
dostop do takšnih rezultatov. Odprti dostop 
do raziskovalnih rezultatov se omeji, da se 
zagotovi spoštovanje pravic intelektualne 
lastnine, zlasti v zvezi s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 662
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlogi vsebujejo načrt upravljanja s 
podatki in njihove izmenjave, da se 
zgotovi, da se podatki iz raziskav 
upravljajo in dajo na voljo v kolikor je 
mogoče obširni in prosti meri, da se tako 
omogoči kar največja korist javnosti, pri 
tem pa upošteva, da se pri izmenjavi 
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vedno upošteva krepitev dolgoročne 
vrednosti podatkov, zaradi česar utegne 
biti potrebno omejeno obdobje izključne 
uporabe rezultatov raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlogi vsebujejo načrt upravljanja s 
podatki in drugimi rezultati ter njihove 
izmenjave, da se zagotovi, da se podatki iz 
raziskav upravljajo in dajo na voljo v 
kolikor je mogoče obširni in prosti meri, 
da se tako omogoči kar največja korist 
javnosti, pri tem pa upošteva morebitna 
potreba po omejenem obdobju izključne 
uporabe rezultatov raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odprti dostop do raziskovalnih publikacij, 
ki se objavijo po izteku trajanja projekta, 
se podpre s pavšalnim zneskom, ki se 
plača ob koncu projekta.

Or. en

Obrazložitev

Ker se dejavnosti objavljanja publikacij pogosto odvijajo šele po tem, ko se že konča dejanski 
projekt (katerega dejavnosti razširjanja naj bi se pokrivale iz sredstev za projekt), je treba 
zagotoviti sredstva, ki bodo pokrila stroške razširjanja in stroške za odprti dostop po koncu 
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projekta. Da bi preprečili zapleten sistem povračila stroškov, je najlažje izvedljiva možnost 
plačilo pavšalnega zneska, ki se plača na koncu projekta.

Predlog spremembe 665
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi Komisija ustrezno upravljala odprti 
dostop do podatkov raziskav in ga 
naredila dostopnega, ustanovi in upravlja 
spletno Evropsko raziskovalno knjižnico z 
odprtim dostopom.

Or. en

Predlog spremembe 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O vsakem razširjanju rezultatov je treba 
predhodno obvestiti druge udeležence. Na 
podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi, povezani z njegovimi 
rezultati ali podlagami, z nameravanim 
razširjanjem utrpeli veliko škodo. V 
takšnih primerih razširjanje rezultatov ne 
sme potekati, razen če se sprejmejo 
ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih 
interesov. Sporazum o donaciji lahko 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

O vsakem razširjanju rezultatov je treba 
predhodno obvestiti druge udeležence, 
razen če je drugače dogovorjeno v 
konzorcijski pogodbi. Na podlagi obvestila 
lahko udeleženec nasprotuje, če dokaže, da 
bi njegovi zakoniti interesi, povezani z 
njegovimi rezultati ali podlagami, z 
nameravanim razširjanjem utrpeli veliko 
škodo. V takšnih primerih razširjanje 
rezultatov ne sme potekati, razen če se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za zaščito teh 
zakonitih interesov. Sporazum o donaciji 
lahko določi časovne omejitve v zvezi s 
tem.

Or. en

Predlog spremembe 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O vsakem razširjanju rezultatov je treba 
predhodno obvestiti druge udeležence. Na 
podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi, povezani z njegovimi 
rezultati ali podlagami, z nameravanim 
razširjanjem utrpeli veliko škodo. V 
takšnih primerih razširjanje rezultatov ne 
sme potekati, razen če se sprejmejo 
ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih 
interesov. Sporazum o donaciji lahko
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

O vsakem razširjanju rezultatov je treba 
predhodno obvestiti druge udeležence. Na 
podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi, povezani z njegovimi 
rezultati ali podlagami, z nameravanim 
razširjanjem utrpeli veliko škodo. V 
takšnih primerih razširjanje rezultatov ne 
sme potekati, razen če se sprejmejo 
ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih 
interesov. Sporazum o donaciji določi
razumne časovne omejitve v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 668
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O vsakem razširjanju rezultatov je treba 
predhodno obvestiti druge udeležence. Na 
podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi, povezani z njegovimi 
rezultati ali podlagami, z nameravanim 
razširjanjem utrpeli veliko škodo. V 
takšnih primerih razširjanje rezultatov ne 
sme potekati, razen če se sprejmejo 
ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih 
interesov. Sporazum o donaciji lahko
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

O vsakem razširjanju rezultatov je treba 
predhodno obvestiti druge udeležence. Na 
podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi, povezani z njegovimi 
rezultati ali podlagami, z nameravanim 
razširjanjem utrpeli veliko škodo. V 
takšnih primerih razširjanje rezultatov ne 
sme potekati, razen če se sprejmejo 
ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih 
interesov. Vzorčni sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 669
Lambert van Nistelrooij
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Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Konzorcijska pogodba v zvezi z 
razširjanjem rezultatov določi pogoje, pod 
katerimi se zagotovi odprti dostop do 
rezultatov, zlasti za raziskave Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
ali na drugih ustreznih področjih.

Or. en(V zvezi s predlogom spremembe 86; PE489.632v01-00)

Obrazložitev

Pogajanje o sporazumih v zvezi z razširjanjem rezultatov v konzorcijski pogodbi namesto 
sporazumu o donaciji omogoča partnerjem konzorcija, da prilagodijo sporazume v zvezi z 
razširjanjem svojih rezultatov svojim specifičnim okoliščinam.

Predlog spremembe 670
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak udeleženec poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci zagotovijo vse 
uporabne podatke in dokumente v skladu s 
pogoji, določenimi v sporazumu o donaciji.

3. V času trajanja ukrepa in eno leto po 
njegovem koncu vsak udeleženec na 
zahtevo Komisije poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci zagotovijo vse 
uporabne podatke in dokumente v skladu s 
pogoji, določenimi v sporazumu o donaciji.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki so jo predlagali koordinatorji DESCA.

Predlog spremembe 671
Marisa Matias
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Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak udeleženec poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci zagotovijo vse 
uporabne podatke in dokumente v skladu s 
pogoji, določenimi v sporazumu o donaciji.

3. Vsak udeleženec poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci zagotovijo vse 
uporabne podatke in dokumente v skladu s 
pogoji, določenimi v sporazumu o donaciji. 
Poročila se dajo na voljo javnosti, da se 
zagotovi preglednost.

Or. en

Predlog spremembe 672
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak udeleženec poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci zagotovijo vse 
uporabne podatke in dokumente v skladu s 
pogoji, določenimi v sporazumu o donaciji.

3. Vsak udeleženec poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci zagotovijo vse 
uporabne podatke in dokumente v skladu s 
pogoji, določenimi v sporazumu o donaciji.
Poročila se dajo na voljo javnosti, da se 
zagotovi preglednost.

Or. en

Predlog spremembe 673
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Invalidi imajo pod enakimi pogoji kot 
drugi državljani dostop do vlog za patente, 
standarde, objave in vse druge oblike 
razširjanja, vključno s tistimi v elektronski 
obliki, ki se nanašajo na rezultate 
povezanih raziskav.

Or. es

Obrazložitev

Invalidi imajo zagotovljen dostop do rezultatov pod enakimi pogoji kot vsi drugi.

Predlog spremembe 674
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da bi zagotovili učinkovitejše in bolj 
plodno razširjanje rezultatov in jim 
omogočili, da dosežejo svoj polni 
potencial za družbo, je treba spodbujati 
zavzemanje za to med znanstveno 
skupnostjo in državljani, civilno družbo, 
mesti, lokalnimi, regionalnimi in 
nacionalnimi organi, industrijo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi v 
gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 675
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vse vloge za patente, standardi, 
publikacije ali vsa druga orodja 
razširjanja, tudi v elektronski obliki, 
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povezana z rezultati, so enako kot drugim 
razpoložljivi in dostopni tudi invalidom.

Or. en

Obrazložitev

Invalidi bi morali imeti enakopraven dostop do vlog za patente, standardov, publikacij ali 
drugih orodij razširjanja, tudi v elektronski obliki, povezanih z rezultati projekta, ki se 
financirajo iz Obzorja 2020, še toliko bolj, ko gre za javno financiranje.

Predlog spremembe 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vse vloge za patente, standardi, 
publikacije ali vsa druga orodja 
razširjanja, tudi v elektronski obliki, 
povezana z rezultati, so enako kot drugim 
razpoložljivi in dostopni tudi invalidom.

Or. en

Predlog spremembe 677
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno 
pravico dostopa do rezultatov, ki jih je 
treba prenesti, udeleženec, ki namerava 
prenesti rezultate, ne glede na obveznosti v 
zvezi z zaupnostjo, ki izhajajo iz 
zakonodaje ali predpisov, predhodno 
obvesti druge udeležence in jim zagotovi 
dovolj informacij o predvidenem novem 
lastniku rezultatov, da jim omogoči 
analizirati učinek nameravanega prenosa 
na možnost uveljavljanja njihovih pravic 
dostopa.

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno 
pravico dostopa do rezultatov, ki jih je 
treba prenesti, udeleženec, ki namerava 
prenesti rezultate, ne glede na obveznosti v 
zvezi z zaupnostjo, ki izhajajo iz 
zakonodaje, predpisov ali pogodbenih 
podjetij, predhodno obvesti druge 
udeležence in jim zagotovi dovolj 
informacij o predvidenem novem lastniku 
rezultatov, da jim omogoči analizirati 
učinek nameravanega prenosa na možnost 
uveljavljanja njihovih pravic dostopa.
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Or. en

Predlog spremembe 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno
pravico dostopa do rezultatov, ki jih je 
treba prenesti, udeleženec, ki namerava 
prenesti rezultate, ne glede na obveznosti v 
zvezi z zaupnostjo, ki izhajajo iz 
zakonodaje ali predpisov, predhodno 
obvesti druge udeležence in jim zagotovi 
dovolj informacij o predvidenem novem 
lastniku rezultatov, da jim omogoči 
analizirati učinek nameravanega prenosa 
na možnost uveljavljanja njihovih pravic 
dostopa.

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno 
pravico dostopa do rezultatov, ki jih je 
treba prenesti, razen če je drugače 
dogovorjeno v konzorcijski pogodbi,
udeleženec, ki namerava prenesti rezultate, 
ne glede na obveznosti v zvezi z 
zaupnostjo, ki izhajajo iz zakonodaje ali 
predpisov, predhodno obvesti druge 
udeležence in jim zagotovi dovolj 
informacij o predvidenem novem lastniku 
rezultatov, da jim omogoči analizirati 
učinek nameravanega prenosa na možnost 
uveljavljanja njihovih pravic dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 679
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno 
pravico dostopa do rezultatov, ki jih je 
treba prenesti, udeleženec, ki namerava 
prenesti rezultate, ne glede na obveznosti v 
zvezi z zaupnostjo, ki izhajajo iz 
zakonodaje ali predpisov, predhodno 
obvesti druge udeležence in jim zagotovi 
dovolj informacij o predvidenem novem 
lastniku rezultatov, da jim omogoči 
analizirati učinek nameravanega prenosa 
na možnost uveljavljanja njihovih pravic 

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno 
pravico dostopa do rezultatov ali lahko še 
vedno zahtevajo podelitev pravic do 
dostopa, ki jih je treba prenesti, 
udeleženec, ki namerava prenesti rezultate, 
ne glede na obveznosti v zvezi z 
zaupnostjo, ki izhajajo iz zakonodaje ali 
predpisov, predhodno obvesti druge 
udeležence in jim zagotovi dovolj 
informacij o predvidenem novem lastniku 
rezultatov, da jim omogoči analizirati 
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dostopa. učinek nameravanega prenosa na možnost 
uveljavljanja njihovih pravic dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 680
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje prenosu lastništva le, če 
dokaže, da bi nameravani prenos škodil 
uveljavljanju njegovih pravic dostopa. V 
takem primeru do prenosa ne sme priti, 
dokler zadevni udeleženci ne dosežejo 
dogovora. Sporazum o donaciji lahko 
določi časovne omejitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V primeru prenosa lastnih rezultatov zadostuje obveznost ohranjanja potencialnih pravic 
dostopa drugih strank in pravica do nasprotovanja zato ni potrebna. Možnost nasprotovanja 
bi utegnila povzročiti zastoje in bi jo bilo zato treba črtati.

Predlog spremembe 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje prenosu lastništva le, če dokaže, 
da bi nameravani prenos škodil 
uveljavljanju njegovih pravic dostopa. V 
takem primeru do prenosa ne sme priti, 
dokler zadevni udeleženci ne dosežejo 
dogovora. Sporazum o donaciji lahko
določi časovne omejitve.

Na podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje prenosu lastništva le, če dokaže, 
da bi nameravani prenos škodil 
uveljavljanju njegovih pravic dostopa. V 
takem primeru do prenosa ne sme priti, 
dokler zadevni udeleženci ne dosežejo 
dogovora. Sporazum o donaciji določi
razumne časovne omejitve.
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Or. en

Predlog spremembe 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženec lahko – brez da bi zaprosil za 
dovoljenje druge udeležence, toda pod 
pogojem, da so drugi udeleženci pisno 
obveščeni in da prejemnik pisno potrdi, da 
zanj veljajo zaveze sporazuma o donaciji 
in konzorcijske pogodbe –  prenese svoje 
novo znanje na:
(a) njegove pridružene subjekte;
(b) vsako stranko, ki pridobi vsa njegova 
sredstva ali njihov bistven del; ali 
(c) vsak subjekt, ki ga nasledi zaradi 
združitve ali konsolidacije te stranke s 
takimi subjekti.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe preprečuje nepotrebno birokracijo v primeru združitve ali prevzema. 
Kadar pridobitelj prevzame vse pravice in obveznosti iz prvotne pogodbe, ni potrebno 
pridobiti hitre pisne privolitve vseh partnerjev (kar bi povzročilo znatne zamude, zlasti pri 
projektih s številnimi udeleženci).

Predlog spremembe 683
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in se izpolnjujejo vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, ter da rezultati prenesejo 
na pravni subjekt s sedežem v državi 
članici ali pridruženi državi, lahko 
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izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

udeleženec, ki je lastnik rezultatov, podeli 
licence ali na drugačen način zagotovi 
pravico do izkoriščanja rezultatov 
kateremu koli pravnemu subjektu, tudi na 
izključni podlagi. Če namerava udeleženec 
prenesti rezultate na pravni subjekt s 
sedežem v državi, ki ni pridružena 
Obzorju 2020, navedeni udeleženec 
zaprosi za odobritev vse druge udeležence
ukrepa. Če nameravajo udeleženci 
izkoristiti rezultate po sistemu izključnosti, 
to označijo v svojem predloženem 
predlogu.

Or. en

Predlog spremembe 684
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi. Če se rezultati, ki pripadajo 
udeležencu, lahko uporabijo za spoprijem 
s pomembnimi družbenimi izzivi (zdravje, 
podnebje, biotska raznovrstnost) in 
udeleženec prenese pravice na drugo 
stranko, mora ta prenos potekati v skladu 
z načeli podeljevanja licenc s svetovnim 
dostopom, tj. na način, ki zagotavlja 
najširši možni prenos rezultatov in 
zmanjšuje ovire za prihodnje inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu. Možnost podeljevanja 
licenc na izključni podlagi je izredna in ne 
sme biti v navzkrižju s ciljem kar 
največjega razširjanja in izkoriščanja 
rezultatov. Določbe z njene pogoje se 
določijo v sporazumu o donaciji.

Or. en

Predlog spremembe 686
Norbert Glante

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, izpolnjuje vse dodatne 
obveznosti v zvezi z izkoriščanjem, lahko 
udeleženec podeli licence ali na drugačen 
način zagotovi pravico do izkoriščanja 
rezultatov kateremu koli pravnemu 
subjektu, tudi na izključni podlagi.
Podelitev izključnih licenc za koriščenje 
rezultatov je možno, če se vsi ostali 
udeleženci pisno odpovejo pravicam o 
dostopu.

Or. de

Obrazložitev

Izrecno je treba poudariti, da je podelitev izključnih pravic možna samo, če vsi ostali zadevni 
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udeleženci podpišejo izjavo o odpovedi.

Predlog spremembe 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

2. Če udeleženec, ki je lastnik rezultatov,
lahko uveljavlja vse pravice dostopa do 
rezultatov in izpolnjuje vse dodatne 
obveznosti v zvezi z izkoriščanjem, lahko
navedeni udeleženec, ki je lastnik 
rezultatov, podeli licence ali na drugačen
način zagotovi pravico do izkoriščanja 
rezultatov kateremu koli pravnemu 
subjektu, tudi na izključni podlagi.
Podeljevanje izključnih licenc za rezultate 
je možno s pisno privolitvijo vseh ostalih 
udeležencev, da se odpovedujejo svojim 
pravicam dostopa do tega znanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek bi moral biti natančnejši, če se želimo izogniti nesporazumom, sicer bi bilo 
mogoče razumeti, da podeljevanje licenc lahko poteka samo, če vsi upoštevajo svoje 
obveznosti v zvezi z izkoriščanjem. Varovanje pravic dostopa drugih partnerjev in 
podeljevanje licenc na izključni podlagi ne gresta skupaj, zato bi bilo treba pojasniti, da je za 
to potrebna opustitev.

Predlog spremembe 688
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 

2. Če udeleženec, ki je lastnik rezultatov,
lahko uveljavljajo vse pravice dostopa do 
rezultatov in izpolnjuje vse dodatne 
obveznosti v zvezi z izkoriščanjem, lahko
navedeni udeleženec, ki je lastnik 
rezultatov, podeli licence ali na drugačen 
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izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

način zagotovi pravico do izkoriščanja 
rezultatov kateremu koli pravnemu 
subjektu, tudi na izključni podlagi.
Podeljevanje izključnih licenc za rezultate 
je možno s pisno privolitvijo vseh ostalih 
udeležencev, da se odpovedujejo svojim 
pravicam dostopa do tega znanja.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti je treba navesti, da je mogoče podeliti izključno licenco samo, če se vsi 
udeleženci odpovedo svojim pravicam dostopa do obstoječega znanja/rezultata, na katerega 
se nanaša licenca.

Predlog spremembe 689
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ali organ financiranja lahko v 
zvezi z rezultati, ki so jih dosegli 
udeleženci, ki so prejeli finančna sredstva 
Unije, nasprotuje prenosom lastništva ali 
podelitvam izključne licence tretjim 
osebam s sedežem v tretji državi, ki se ni 
pridružila programu Obzorje 2020, če 
meni, da podelitev ali prenos ni v skladu z 
interesi razvijanja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije, etičnimi načeli ali 
varnostnimi vidiki.

3. Komisija ali organ financiranja lahko v 
zvezi z rezultati, ki so jih dosegli 
udeleženci, ki so prejeli finančna sredstva 
Unije, nasprotuje prenosom lastništva ali 
podelitvam izključne licence tretjim 
osebam s sedežem v tretji državi, ki se ni 
pridružila programu Obzorje 2020, če 
meni, da podelitev ali prenos ni v skladu z 
interesi razvijanja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije, etičnimi načeli ali 
varnostnimi vidiki ali je verjetno, da bosta 
ovirala dostop do izhajajočih rezultatov na 
način, ki je škodljiv za javni interes (zlasti 
v primeru novih zdravil, ki rešujejo 
življenja, in medicinske tehnologije).

Or. en

Predlog spremembe 690
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ali organ financiranja lahko v 
zvezi z rezultati, ki so jih dosegli 
udeleženci, ki so prejeli finančna sredstva 
Unije, nasprotuje prenosom lastništva ali 
podelitvam izključne licence tretjim 
osebam s sedežem v tretji državi, ki se ni 
pridružila programu Obzorje 2020, če 
meni, da podelitev ali prenos ni v skladu z 
interesi razvijanja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije, etičnimi načeli ali 
varnostnimi vidiki.

3. Sporazum lahko določa, da lahko
Komisija ali organ financiranja oziroma 
kateri koli udeleženec pri ukrepu v zvezi z 
rezultati, ki so jih dosegli udeleženci, ki so 
prejeli finančna sredstva Unije, nasprotuje 
prenosom lastništva ali podelitvam 
izključne licence tretjim osebam s sedežem 
v tretji državi, ki se ni pridružila programu 
Obzorje 2020, če meni, da podelitev ali 
prenos ni v skladu z interesi razvijanja 
konkurenčnosti gospodarstva Unije, 
etičnimi načeli ali varnostnimi vidiki.

Or. en

Obrazložitev

Za prenos rezultatov na pravne subjekte, ustanovljene zunaj držav, ki sodelujejo v Obzorju 
2020 ali so mu pridružene, bi morala bila potrebna predhodna odobritev udeležencev ukrepa, 
da se prepreči, da bi se udeleženčevo obstoječe znanje ali znanje, ki ga je razvil, preneslo na 
podjetja zunaj EU. Ta ukrep bo pripomogel k ohranitvi in varstvu konkurenčnosti EU.

Predlog spremembe 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ali organ financiranja lahko v 
zvezi z rezultati, ki so jih dosegli 
udeleženci, ki so prejeli finančna sredstva 
Unije, nasprotuje prenosom lastništva ali 
podelitvam izključne licence tretjim 
osebam s sedežem v tretji državi, ki se ni 
pridružila programu Obzorje 2020, če 
meni, da podelitev ali prenos ni v skladu z 
interesi razvijanja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije, etičnimi načeli ali 
varnostnimi vidiki.

3. Komisija ali organ financiranja lahko v 
zvezi z rezultati, ki so jih dosegli 
udeleženci, ki so prejeli finančna sredstva 
Unije, nasprotuje prenosom lastništva ali 
podelitvam izključne licence tretjim 
osebam s sedežem v Uniji ali v tretji 
državi, ki se ni pridružila programu 
Obzorje 2020, če meni, da podelitev ali 
prenos ni v skladu z interesi razvijanja 
konkurenčnosti gospodarstva Unije, 
etičnimi načeli ali varnostnimi vidiki.

Or. en
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Predlog spremembe 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V takem primeru do prenosa lastništva ali 
podelitve izključne licence ne sme priti, 
dokler Komisija ali organ financiranja ni 
prepričan, da bodo zagotovljeni ustrezni 
zaščitni ukrepi.

V takem primeru do prenosa lastništva ali 
podelitve izključne licence ne sme priti, 
dokler Komisija ali organ financiranja ali 
udeleženec v ukrepu ni prepričan, da bodo 
zagotovljeni ustrezni zaščitni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 693
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi lahko sporazum o donaciji 
določi, da je treba Komisijo ali organ 
financiranja vnaprej obvestiti o vsakem 
takšnem prenosu lastništva ali podelitvi 
izključne licence. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve.

Po potrebi lahko sporazum o donaciji 
določi, da je treba Komisijo ali organ 
financiranja ali kateri koli udeleženec v 
ukrepu vnaprej obvestiti o vsakem 
takšnem prenosu lastništva ali podelitvi 
izključne licence. Vzorčni sporazum o 
donaciji določi časovne omejitve.

Or. en

Obrazložitev

Za prenos rezultatov na pravne subjekte, ustanovljene zunaj držav, ki sodelujejo v Obzorju 
2020 ali so mu pridružene, bi morala bila potrebna predhodna odobritev udeležencev ukrepa, 
da se prepreči, da bi se udeleženčevo obstoječe znanje ali znanje, ki ga je razvil, preneslo na 
podjetja zunaj EU. Ta ukrep bo pripomogel k ohranitvi in varstvu konkurenčnosti EU.

Predlog spremembe 694
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi lahko sporazum o donaciji 
določi, da je treba Komisijo ali organ 
financiranja vnaprej obvestiti o vsakem 
takšnem prenosu lastništva ali podelitvi 
izključne licence. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve.

Po potrebi lahko sporazum o donaciji 
določi, da je treba Komisijo ali organ 
financiranja ali kateri koli udeleženec v 
ukrepu vnaprej obvestiti o vsakem 
takšnem prenosu lastništva ali podelitvi 
izključne licence. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve.

Or. en

Predlog spremembe 695
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41 a
Če se raziskave opravljajo na področju, ki 
je pomembno za zdravje prebivalstva, je 
licenciranje javnih rezultatov raziskav 
vezano na pogoj, da so na podlagi 
raziskav razvita zdravila, diagnostika in 
postopek splošno dostopni.

Or. de

Obrazložitev

Rezultati raziskav, ki so bile financirane z javnimi sredstvi, morajo biti dostopni vsem ljudem.
Zato je treba v okviru evropskega raziskovanja poleg znanstvene odličnosti upoštevati tudi 
družbene koristi, kamor spada tudi uveljavitev splošnega dostopa do življenjsko pomembnih 
zdravil.

Predlog spremembe 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženci na kakršen koli način Udeleženci na kakršen koli način 
opredelijo potrebne podlage v pisnem 
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opredelijo podlage v pisnem sporazumu. sporazumu.

Or. fr

Predlog spremembe 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Načela o pravicah dostopa, določena v 
tem členu, predstavljalo osnovni pogoj, ki 
ga je mogoče razširiti po presoji in z 
dovoljenjem vseh udeležencev določenega 
ukrepa.

Or. fr

Predlog spremembe 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka zahteva za uveljavljanje pravic 
dostopa ali vsaka opustitev pravic dostopa 
se pripravi v pisni obliki.

1. Vsaka zahteva za uveljavljanje pravic 
dostopa ali vsaka opustitev pravic dostopa 
se pripravi v pisni obliki in se pridobi 
neposredno od udeleženca, ki je lastnik 
rezultatov ali obstoječega znanja, razen če 
se udeleženci dogovorijo drugače.
Opustitev pravic dostopa je mogoča samo 
za vsak primer posebej po tem, ko je bil 
poseben rezultat pridobljen ali je bilo 
pridobljeno obstoječe znanje, razen če se 
udeleženci dogovorijo drugače.

Or. en

Predlog spremembe 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka zahteva za uveljavljanje pravic 
dostopa ali vsaka opustitev pravic dostopa 
se pripravi v pisni obliki.

1. Vsaka zahteva za uveljavljanje pravic 
dostopa ali vsaka opustitev pravic dostopa 
se pripravi v pisni obliki. Opustitev pravic 
dostopa je mogoča samo za vsak primer 
posebej po tem, ko je bil pridobljen 
poseben rezultat ali obstoječe znanje.

Or. en

Obrazložitev

S tem se zagotovi, da se ne pritiska na partnerje, da bi morali podpisati splošne opustitve v 
konzorcijskih pogodbi.

Predlog spremembe 700
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka zahteva za uveljavljanje pravic 
dostopa ali vsaka opustitev pravic dostopa 
se pripravi v pisni obliki.

1. Vsaka zahteva za uveljavljanje pravic 
dostopa ali vsaka opustitev pravic dostopa 
se pripravi v pisni obliki, razen če se 
udeleženci drugače dogovorijo.

Or. en

Predlog spremembe 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lastnik rezultatov ali podlag, do 
katerih se zahteva dostop, ne dogovori 
drugače, pravice dostopa ne vključujejo 
pravice do podlicence.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Udeleženci istega ukrepa se pred 
pristopom k sporazumu o donaciji 
medsebojno obvestijo o morebitnih pravnih 
omejitvah ali omejitvi dovoljenja za dostop 
do svojih podlag. Vsak sporazum, ki ga 
udeleženec pozneje sklene v zvezi s 
podlagami, zagotovi, da se lahko 
uveljavljajo vse pravice dostopa.

3. Udeleženci istega ukrepa se pred 
pristopom k sporazumu o donaciji 
medsebojno obvestijo o morebitnih pravnih 
omejitvah ali omejitvi dovoljenja za dostop 
do svojih podlag. Vsak sporazum, ki ga 
udeleženec pozneje sklene v zvezi s 
podlagami, zagotovi, da se lahko 
uveljavljajo vse pravice dostopa. Komisija 
ali organ financiranja se pred sprejetjem 
sporazuma o donaciji obvesti o omejitvi 
(omejitvah) in upošteva sedanji ali 
prihodnji vpliv, ki ga ima(jo) omejitev 
(omejitve) na doseganje ciljev 
specifičnega projekta.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe naj prepreči, da bi seznam izključitev iz pravic dostopa vseboval 
elemente, ki so potrebni za doseganje ciljev ukrepa. Po drugi strani pa so izključitve potrebne 
v primerih, v katerih se ozadje ureja s pogodbami (na primer pogodbe o zaupnosti ali o 
prenosu materialov) ali licencami s tretjimi strankami.

Predlog spremembe 703
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za pravice dostopa so pošteni in 
razumni pogoji lahko pogoji brez tantiem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba črtati, saj bi utegnil povzročiti nesporazume; „brez tantiem“ je 
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samo eden od elementov poštenih in razumnih pogojev 

Predlog spremembe 704
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za pravice dostopa so pošteni in 
razumni pogoji lahko pogoji brez tantiem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej vstavljeno opredelitev pojma „pošteni in razumni pogoji“ v členu 2.

Predlog spremembe 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje dostop za izvedbo 
svojega dela v okviru ukrepa.

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu.

Or. en

Predlog spremembe 706
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje dostop za izvedbo 
svojega dela v okviru ukrepa.

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje rezultate za izvedbo 
svojega dela v okviru ukrepa.
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Or. en

Predlog spremembe 707
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje dostop za izvedbo 
svojega dela v okviru ukrepa.

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje rezultate za izvedbo 
svojega dela v okviru ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Pravica „dostopa“ se nadomesti z „rezultatov“ ali „obstoječega znanja“, saj so prav 
rezultati ali predhodno znanje tisti, ki so potrebni, da se upraviči pravica dostopa.

Predlog spremembe 708
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje dostop za izvedbo svojega 
dela v okviru ukrepa in ob upoštevanju 
vseh omejitev iz člena 43(3).

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje obstoječe znanje za izvedbo 
svojega lastnega dela v okviru ukrepa in 
ob upoštevanju vseh omejitev iz 
člena 43(3).

Or. en

Obrazložitev

Pravica „dostopa“ se nadomesti z „rezultatov“ ali „obstoječega znanja“, saj so prav 
rezultati ali predhodno znanje tisti, ki so potrebni, da se upraviči pravica dostopa.

Predlog spremembe 709
Vicky Ford



AM\907844SL.doc 65/112 PE492.788v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje dostop za izvedbo svojega 
dela v okviru ukrepa in ob upoštevanju 
vseh omejitev iz člena 43(3).

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje obstoječe znanje za izvedbo 
svojega dela v okviru ukrepa in ob 
upoštevanju vseh omejitev iz člena 43(3).

Or. en

Predlog spremembe 710
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje dostop za izkoriščanje 
rezultatov.

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje rezultate za 
izkoriščanje lastnih rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba zaradi pojasnila.

Predlog spremembe 711
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje dostop za izkoriščanje 
rezultatov.

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje rezultate za 
izkoriščanje lastnih rezultatov.

Or. en
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Obrazložitev

Predlaga se sprememba besedila zaradi večje usmerjenosti v raziskave in razvoj ter 
približanja jeziku raziskovalcev. Razprava v projektu sodelovanja teče o tem, kar želijo 
udeleženci doseči skupaj, katere patente/podatke itd. bodo potrebovali za to in kako bodo 
uporabili rezultate. Ne gre za to, ali se podelijo pravice dostopa ali ne.

Predlog spremembe 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi sporazuma se takšen dostop 
dovoli pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Takšen dostop se dovoli pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, razen če ni drugače 
dogovorjeno.

Or. en

Predlog spremembe 713
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi sporazuma se takšen dostop 
dovoli pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Takšen dostop dovoli pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, razen če ni drugače 
dogovorjeno.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se sprememba besedila zaradi večje usmerjenosti v raziskave in razvoj ter 
približanja jeziku raziskovalcev. Razprava v projektu sodelovanja teče o tem, kar želijo 
udeleženci doseči skupaj, katere patente/podatke itd. bodo potrebovali za to in kako bodo 
uporabili rezultate. Ne gre za to, ali se podelijo pravice dostopa ali ne.

Predlog spremembe 714
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi sporazuma se takšen dostop
dovoli pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Po dogovoru se takšen dostop podeli pod 
poštenimi in razumnimi pogoji ali pod 
pogoji brez tantiem.

Or. en

Obrazložitev

Udeležencem bi moralo biti v celoti prepuščeno, da se odločijo o pogojih v zvezi z dostopom 
do rezulatov raziskav. Pogoji dostopa so lahko pravični in razumni ali brez tantiem.

Predlog spremembe 715
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje dostop za izkoriščanje 
rezultatov in ob upoštevanju vseh omejitev 
ali meja iz člena 43(3).

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje obstoječe znanje za 
izkoriščanje lastnih rezultatov in ob 
upoštevanju vseh omejitev ali meja iz 
člena 43(3).

Or. en

Predlog spremembe 716
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje dostop za izkoriščanje 
rezultatov in ob upoštevanju vseh omejitev 
ali meja iz člena 43(3).

2. Udeleženec ima pravice dostopa do 
podlag drugega udeleženca v istem ukrepu, 
če potrebuje obstoječe znanje za 
izkoriščanje lastnih rezultatov in ob 
upoštevanju vseh omejitev ali meja iz 
člena 43(3).

Or. en
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Obrazložitev

Predlaga se sprememba besedila zaradi večje usmerjenosti v raziskave in razvoj ter 
približanja jeziku raziskovalcev. Razprava v projektu sodelovanja teče o tem, kar želijo 
udeleženci doseči skupaj, katere patente/podatke itd. bodo potrebovali za to in kako bodo 
uporabili rezultate. Ne gre za to, ali se podelijo pravice dostopa ali ne.

Predlog spremembe 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi sporazuma se takšen dostop 
dovoli pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Takšen dostop dovoli pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, razen če ni drugače 
dogovorjeno.

Or. en

Predlog spremembe 718
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi sporazuma se takšen dostop 
dovoli pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Takšen dostop dovoli pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, razen če ni drugače 
dogovorjeno.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se sprememba besedila za večjo usmerjenost v raziskave in razvoj ter bližje jeziku 
raziskovalcev: razprava v projektu sodelovanja teče o tem, kar želijo udeleženci doseči 
skupaj, katere patente/podatke itd. bodo potrebovali za to in kako bodo uporabili rezultate.
Ne gre za to, ali se podelijo pravice dostopa ali ne.

Predlog spremembe 719
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če konzorcijska pogodba ne določa 
drugače, ima tudi pridruženi subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi pravice dostopa do rezultatov ali 
podlag pod enakimi pogoji, če je dostop 
potreben za izkoriščanje rezultatov, ki jih 
je dosegel udeleženec, h kateremu je 
subjekt pridružen.

3. Če konzorcijska pogodba ne določa 
drugače, ima tudi pridruženi subjekt 
pravice dostopa do rezultatov ali podlag 
pod poštenimi in razumnimi pogoji, če so 
rezultati ali obstoječe znanje potrebni za 
izkoriščanje rezultatov, ki jih je dosegel 
udeleženec, h kateremu je subjekt 
pridružen. Ta dostop se zahteva in pridobi 
neposredno od udeleženca, ki ima v lasti 
rezultate ali obstoječe znanje.

Or. en

Obrazložitev

Ta omejitev „države članice ali pridružene članice“ bi lahko ovirala izkoriščanje rezultatov 
in ne odraža globaliziranosti raziskovalnih dejavnosti. Te pripombe so nujne za namene 
spremljanja zaradi povečanja obsega pravic dostopa za pridružene subjekte v Obzorju 2020 
(nič več samo v primerih, ko je pridruženi subjekt lastnik rezultatov).

Predlog spremembe 720
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če konzorcijska pogodba ne določa 
drugače, ima tudi pridruženi subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi pravice dostopa do rezultatov ali 
podlag pod enakimi pogoji, če je dostop 
potreben za izkoriščanje rezultatov, ki jih 
je dosegel udeleženec, h kateremu je 
subjekt pridružen.

3. Ob upoštevanju člena 43(1)(a), če 
konzorcijska pogodba ne določa drugače, 
ima tudi pridruženi subjekt s sedežem v 
državi članici ali pridruženi državi pravice 
dostopa do rezultatov ali podlag pod
pravičnimi in razumnimi pogoji, če so 
rezultati ali obstoječe znanje potrebni za 
izkoriščanje rezultatov, ki jih je dosegel 
udeleženec, h kateremu je subjekt 
pridružen.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti se „enaki pogoji“ nadomestijo s „pravični in razumni pogoji“.
Primerno je tudi navesti, da je za pravice dostopa pridruženih subjektov treba zaprostiti in jih 
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pridobiti od udeleženca, ki je lastnik obstoječega znanja/rezultatov, da ta lahko zagotovi 
njihovo sledljivost (v skladu s členom 43(1)(a).

Predlog spremembe 721
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zahteva za dostop v skladu z odstavki 1, 
2 in 3 se lahko pripravi za eno leto po 
zaključku ukrepa. Udeleženci se lahko 
dogovorijo o drugačni časovni omejitvi.

4. Zahteva za pravice dostopa v skladu z 
odstavki 1, 2 in 3 se lahko pripravi za eno 
leto po zaključku ukrepa ali po prenehanju 
sodelovanja udeleženca, ki zahteva 
dostop, v ukrepu. Udeleženci se lahko 
dogovorijo o drugačni časovni omejitvi.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba se nanaša na posebne razmere, ko udeleženci zapustijo ukrep, preden se 
konča.

Predlog spremembe 722
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zahteva za dostop v skladu z odstavki 1, 
2 in 3 se lahko pripravi za eno leto po 
zaključku ukrepa. Udeleženci se lahko 
dogovorijo o drugačni časovni omejitvi.

4. Zahteva za pravice dostopa v skladu z 
odstavki 1, 2 in 3 se lahko pripravi za eno 
leto po zaključku ukrepa ali po prenehanju 
sodelovanja udeleženca, ki zahteva 
dostop, v ukrepu. Udeleženci se lahko 
dogovorijo o drugačni časovni omejitvi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog, da se obravnavajo posebne razmere, ko udeleženci zapustijo ukrep, preden se konča.

Predlog spremembe 723
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 46 črtano
Pravice dostopa za Unijo in države članice
1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Takšne 
pravice dostopa so omejene na 
nekomercialno in nekonkurenčno 
uporabo.
Takšen dostop se dovoli brez tantiem.
2. V zvezi z ukrepi v dejavnosti „varne 
družbe“ v okviru posebnega cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
imajo institucije in organi Unije ter 
nacionalni organi držav članic za 
razvijanje, izvajanje in spremljanje svojih 
politik ali programov na tem področju 
pravice dostopa do rezultatov udeleženca, 
ki je prejel finančna sredstva Unije. Ne 
glede na člen 43(2) takšne pravice dostopa 
obsegajo pravico za izdajo dovoljenja za 
uporabo rezultatov tretjim osebam pri 
javnem naročanju v primeru razvoja 
sposobnosti na področjih z zelo omejeno 
velikostjo trga in tveganjem v zvezi z 
neuspehom na trgu ter na področjih, kjer 
prevladujejo javni interesi.
Takšen dostop se dovoli brez tantiem, 
razen za uporabo pri javnem naročanju, 
kjer se dostop dovoli na podlagi poštenih 
in razumnih pogojev, o katerih se je treba 
dogovoriti. Finančna sredstva Unije, 
prejeta za doseganje rezultatov, je treba 
pri določanju poštenih in razumnih 
pogojev v celoti upoštevati. V zvezi s 
tajnimi podatki se uporabljajo pravila 
Komisije o varnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Takšne 
pravice dostopa so omejene na 
nekomercialno in nekonkurenčno uporabo.

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Takšne 
pravice dostopa so omejene na 
nekomercialno in nekonkurenčno uporabo
ter ne vključujejo pravice do izdajanja 
podlicenc. Unija udeležencu, ki je lastnik 
rezultatov, zagotovi zadostne dokaze, da 
bodo pravice dostopa prispevale k razvoju, 
izvajanju in spremljanju politik ali 
programov Unije.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki so jo predlagali koordinatorji DESCA.

Predlog spremembe 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Takšne 
pravice dostopa so omejene na 
nekomercialno in nekonkurenčno uporabo.

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Pravica 
dostopa do rezultatov se ne razširi na 
obstoječe znanje udeležencev, niti v 
primeru, ko je obstoječe znanje potrebno 
za uporabo rezultata. Takšne pravice 
dostopa so omejene na nekomercialno in 
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nekonkurenčno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Takšne 
pravice dostopa so omejene na 
nekomercialno in nekonkurenčno 
uporabo.

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije.

Or. en

Predlog spremembe 727
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takšen dostop se dovoli brez tantiem. Takšen dostop se dovoli pod pogoji, o 
katerih se je treba dogovoriti.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki so jo predlagali koordinatorji DESCA.

Predlog spremembe 728
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zvezi z ukrepi v dejavnosti „varne 
družbe“ v okviru posebnega cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
imajo institucije in organi Unije ter 
nacionalni organi držav članic za 
razvijanje, izvajanje in spremljanje svojih 
politik ali programov na tem področju 
pravice dostopa do rezultatov udeleženca, 
ki je prejel finančna sredstva Unije. Ne 
glede na člen 43(2) takšne pravice dostopa 
obsegajo pravico za izdajo dovoljenja za 
uporabo rezultatov tretjim osebam pri 
javnem naročanju v primeru razvoja 
sposobnosti na področjih z zelo omejeno 
velikostjo trga in tveganjem v zvezi z 
neuspehom na trgu ter na področjih, kjer 
prevladujejo javni interesi.

črtano

Takšen dostop se dovoli brez tantiem, 
razen za uporabo pri javnem naročanju, 
kjer se dostop dovoli na podlagi poštenih 
in razumnih pogojev, o katerih se je treba 
dogovoriti. Finančna sredstva Unije, 
prejeta za doseganje rezultatov, je treba 
pri določanju poštenih in razumnih 
pogojev v celoti upoštevati. V zvezi s 
tajnimi podatki se uporabljajo pravila 
Komisije o varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba, ki so jo predlagali koordinatorji DESCA, saj bi morebitno breme pravic dostopa, 
ki bi ga imeli rezultati, lahko odvrnilo od prihodnje dejavnosti izkoriščanja ali jo oviralo, tudi 
zato, ker ni časovne omejitve in bi morali udeleženci beležiti možne omejitve leta in leta.

Predlog spremembe 729
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zvezi z ukrepi v dejavnosti „varne 2. V zvezi z ukrepi v dejavnosti „varne 
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družbe“ v okviru posebnega cilja
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
imajo institucije in organi Unije ter 
nacionalni organi držav članic za 
razvijanje, izvajanje in spremljanje svojih 
politik ali programov na tem področju 
pravice dostopa do rezultatov udeleženca, 
ki je prejel finančna sredstva Unije. Ne 
glede na člen 43(2) takšne pravice dostopa 
obsegajo pravico za izdajo dovoljenja za 
uporabo rezultatov tretjim osebam pri 
javnem naročanju v primeru razvoja 
sposobnosti na področjih z zelo omejeno 
velikostjo trga in tveganjem v zvezi z 
neuspehom na trgu ter na področjih, kjer 
prevladujejo javni interesi.

družbe“ v okviru posebnega cilja
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“
in dejavnosti „Zdravje, demografske 
spremembe in dobro počutje“ v stebru 
„Družbeni izzivi“ imajo institucije in 
organi Unije ter nacionalni organi držav 
članic za razvijanje, izvajanje in 
spremljanje svojih politik ali programov na
tem področju pravice dostopa do rezultatov 
udeleženca, ki je prejel finančna sredstva 
Unije. Ne glede na člen 43(2) takšne 
pravice dostopa obsegajo pravico za izdajo 
dovoljenja za uporabo rezultatov tretjim 
osebam pri javnem naročanju v primeru 
razvoja sposobnosti na področjih z zelo 
omejeno velikostjo trga in tveganjem v 
zvezi z neuspehom na trgu ter na 
področjih, kjer prevladujejo javni interesi.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi prevladujočega javnega interesa bi morala imeti EU dostop do rezultatov raziskav, ki 
jih je financirala pri dejavnostih, povezanih z družbenimi spremembami.

Predlog spremembe 730
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zvezi z ukrepi v dejavnosti „varne 
družbe“ v okviru posebnega cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
imajo institucije in organi Unije ter 
nacionalni organi držav članic za 
razvijanje, izvajanje in spremljanje svojih 
politik ali programov na tem področju 
pravice dostopa do rezultatov udeleženca, 
ki je prejel finančna sredstva Unije. Ne 
glede na člen 43(2) takšne pravice dostopa 
obsegajo pravico za izdajo dovoljenja za 
uporabo rezultatov tretjim osebam pri 
javnem naročanju v primeru razvoja 

2. V zvezi z ukrepi v posebnih ciljih v 
okviru stebra „Družbene spremembe“ 
imajo institucije in organi Unije ter 
nacionalni organi držav članic za 
razvijanje, izvajanje in spremljanje svojih 
politik ali programov na tem področju 
pravice dostopa do rezultatov udeleženca, 
ki je prejel finančna sredstva Unije. Ne 
glede na člen 43(2) takšne pravice dostopa 
obsegajo pravico za izdajo dovoljenja za 
uporabo rezultatov tretjim osebam pri 
javnem naročanju v primeru razvoja 
sposobnosti na področjih s tveganjem v 
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sposobnosti na področjih z zelo omejeno 
velikostjo trga in tveganjem v zvezi z 
neuspehom na trgu ter na področjih, kjer 
prevladujejo javni interesi.

zvezi z neuspehom na trgu ali na 
področjih, kjer prevladujejo javni interesi.

Or. en

Predlog spremembe 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zvezi z ukrepi v dejavnosti „varne 
družbe“ v okviru posebnega cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
imajo institucije in organi Unije ter 
nacionalni organi držav članic za 
razvijanje, izvajanje in spremljanje svojih 
politik ali programov na tem področju 
pravice dostopa do rezultatov udeleženca, 
ki je prejel finančna sredstva Unije. Ne 
glede na člen 43(2) takšne pravice dostopa 
obsegajo pravico za izdajo dovoljenja za 
uporabo rezultatov tretjim osebam pri 
javnem naročanju v primeru razvoja 
sposobnosti na področjih z zelo omejeno 
velikostjo trga in tveganjem v zvezi z 
neuspehom na trgu ter na področjih, kjer 
prevladujejo javni interesi.

2. V zvezi z ukrepi v dejavnosti „varne 
družbe“ v okviru posebnega cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
imajo institucije in organi Unije ter 
nacionalni in regionalni organi držav 
članic za razvijanje, izvajanje in 
spremljanje svojih politik ali programov na 
tem področju pravice dostopa do rezultatov 
udeleženca, ki je prejel finančna sredstva 
Unije. Ne glede na člen 43(2) takšne
pravice dostopa obsegajo pravico za izdajo 
dovoljenja za uporabo rezultatov tretjim 
osebam pri javnem naročanju v primeru 
razvoja sposobnosti na področjih z zelo 
omejeno velikostjo trga in tveganjem v 
zvezi z neuspehom na trgu ter na 
področjih, kjer prevladujejo javni interesi.

Or. en

Predlog spremembe 732
Christian Ehler

Predlog uredbe
Naslov 3 – poglavje 1 – oddelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POSEBNI PRIMERI črtano
Posebne določbe
1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, lahko sporazum o 
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donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o spremembi sestave konzorcija, 
tajnih podatkih, izkoriščanju, razširjanju, 
prenosih rezultatov in podeljevanju licenc.
2. Pri ukrepih za podporo obstoječi ali 
novi raziskovalni infrastrukturi lahko 
sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe v zvezi z uporabniki 
infrastrukture.
3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o pravicah 
dostopa, prenosljivosti in razširjanju 
rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
ukrep zadeva.
4. Pri ukrepih usposabljanja in mobilnosti 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe o obveznostih v zvezi z 
raziskovalci, ki so upravičeni do ukrepa, 
lastništvom, pravicami dostopa in 
prenosljivostjo.
5. Pri usklajevalnih in podpornih ukrepih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.
6. Pri instrumentu za mala in srednje 
velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: 
MSP) ter donacijah organov financiranja, 
namenjenih MSP, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o lastništvu, pravicah dostopa, 
izkoriščanju in razširjanju rezultatov.
7. V primeru skupnosti znanja in inovacij 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo lahko sporazum o donaciji 
vsebuje posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.

Or. en
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Predlog spremembe 733
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 47 črtano
Posebne določbe
1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o spremembi sestave konzorcija, 
tajnih podatkih, izkoriščanju, razširjanju, 
prenosih rezultatov in podeljevanju licenc.
2. Pri ukrepih za podporo obstoječi ali 
novi raziskovalni infrastrukturi lahko 
sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe v zvezi z uporabniki 
infrastrukture.
3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o pravicah 
dostopa, prenosljivosti in razširjanju 
rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
ukrep zadeva.
4. Pri ukrepih usposabljanja in mobilnosti 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe o obveznostih v zvezi z 
raziskovalci, ki so upravičeni do ukrepa, 
lastništvom, pravicami dostopa in 
prenosljivostjo.
5. Pri usklajevalnih in podpornih ukrepih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.
6. Pri instrumentu za mala in srednje 
velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: 
MSP) ter donacijah organov financiranja, 
namenjenih MSP, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
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določbe o lastništvu, pravicah dostopa, 
izkoriščanju in razširjanju rezultatov.
7. V primeru skupnosti znanja in inovacij 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo lahko sporazum o donaciji 
vsebuje posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 734
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 47 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebne določbe Posebne določbe za posebne vrste ukrepov

Or. en

Predlog spremembe 735
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o spremembi sestave konzorcija, 
tajnih podatkih, izkoriščanju, razširjanju, 
prenosih rezultatov in podeljevanju licenc.

1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, in dejavnosti, ki so 
upravičene zaradi javnega zdravja, lahko 
sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe, zlasti določbe o spremembi 
sestave konzorcija, tajnih podatkih, 
izkoriščanju, razširjanju, prenosih 
rezultatov in podeljevanju licenc.

Or. es

Obrazložitev

Vključijo se vidiki javnega zdravja, ker vsebujejo posebne določbe glede razširjanja, zaupnih 
informacij itd. 
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Predlog spremembe 736
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o spremembi sestave konzorcija, 
tajnih podatkih, izkoriščanju, razširjanju, 
prenosih rezultatov in podeljevanju licenc.

1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z „Družbenimi spremembami“, 
lahko sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe, zlasti določbe o spremembi 
sestave konzorcija, tajnih podatkih, 
izkoriščanju, razširjanju, prenosih 
rezultatov in podeljevanju licenc.

Or. en

Predlog spremembe 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri ukrepih za podporo obstoječi ali novi 
raziskovalni infrastrukturi lahko sporazum 
o donaciji vsebuje posebne določbe v zvezi 
z uporabniki infrastrukture.

2. Pri ukrepih za podporo obstoječi ali novi 
raziskovalni infrastrukturi ali inštitutom 
lahko sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe, ki zadevajo uporabo
infrastrukture ali inštitutov.

Or. de

Obrazložitev

Posebna določba mora veljati tudi za inštitute, ki bodo ustanovljeni na podlagi konkurence v 
okviru programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 738
Vicky Ford, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri ukrepih za podporo obstoječi ali novi 
raziskovalni infrastrukturi lahko 
sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe v zvezi z uporabniki
infrastrukture.

2. Pri ukrepih za podporo operacijam 
obstoječe ali nove raziskovalne 
infrastrukture lahko sporazum o donaciji 
vsebuje posebne določbe v zvezi z
dostopom uporabnikov do infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Da bi delno pokrili stroške delovanja evropske raziskovalne infrastrukture s pristojbinami 
uporabnikov, je treba zagotoviti raziskovalcem dostop do infrastrukture v različnih stebrih 
Obzorja 2020.

Predlog spremembe 739
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe, zlasti določbe o pravicah dostopa, 
prenosljivosti in razširjanju rezultatov v 
zvezi z udeleženci, raziskovalci in katero 
koli osebo, ki jo ukrep zadeva.

3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
ukrepih v zvezi z družbenim izzivom, ki je 
del razdelka „Zdravje, demografske 
spremembe in dobro počutje“ v stebru 
Družbeni izzivi lahko sporazum o donaciji 
vsebuje posebne določbe, zlasti določbe o 
pravicah dostopa, prenosljivosti in 
razširjanju rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
ukrep zadeva.

Or. es

Obrazložitev

Vključijo se ukrepi v zvezi z zdravjem, demografskimi spremembami in dobrim počutjem; 
sporazumi o donacijah za take ukrepe lahko obsegajo posebne določbe glede razširjanja, 
zaupnih informacij itd. 

Predlog spremembe 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih
lahko sporazum o donaciji vsebuje
posebne določbe, zlasti določbe o pravicah 
dostopa, prenosljivosti in razširjanju 
rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
ukrep zadeva.

3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
raziskovalnih ukrepih, ki obravnavajo 
družbene spremembe, vsebuje sporazum o 
donaciji posebne določbe, zlasti določbe o 
pravicah dostopa, prenosljivosti in 
razširjanju rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
ukrep zadeva.

Or. en

Predlog spremembe 741
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe, zlasti določbe o pravicah dostopa, 
prenosljivosti in razširjanju rezultatov v 
zvezi z udeleženci, raziskovalci in katero 
koli osebo, ki jo ukrep zadeva.

3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih ali 
raziskovalnih ukrepih v okviru stebra 
„Družbene spremembe« lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o pravicah dostopa, prenosljivosti 
in razširjanju rezultatov v zvezi z 
udeleženci, raziskovalci in katero koli 
osebo, ki jo ukrep zadeva.

Or. en

Predlog spremembe 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V primeru inovacij, ki so zelo 
pomembne za potrebe držav v razvoju, 
tudi na področju svetovnega zdravja, 
Komisija v sporazum o donaciji vključi 
pogoje za podeljevanje licenc za 
izboljšanje dostopa in cenovno dostopnost 
biomedicinskih proizvodov v državah 
razvoja prek „humanitarne uporabe 
licenčnih pogojev“.

Or. en

Predlog spremembe 743
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. V primeru raziskav, pri katerih je 
prisoten prevladujoči javni interes (npr. 
raziskave, ki imajo potencial za nadaljni 
razvoj na področju zdravil, ki rešujejo 
življenje, cepiv ali medicinske 
diagnostike), licenciranje s svetovnim 
dostopom (kot je opredeljeno v členu 
40(1)) zagotovi razpoložljivost cenovno 
dostopnega zdravljenja vsem državljanom 
Unije in bolnikom v državah z nizkim in 
srednje visokim prihodkom.

Or. en

Predlog spremembe 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 47a
Javno-zasebna partnerstva
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1. V skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 
XX/XX [Obzorje 2020] se lahko program 
Obzorje 2020 izvaja prek javno-zasebnih 
partnerstev, če se vsi zadevni partnerji 
zavežejo, da bodo podpirali razvoj in 
izvajanje programa Obzorje 2020.
2. Javno-zasebna partnerstva se opredelijo 
in uresničujejo na odprt in pregleden 
način na podlagi ocene neodvisnih 
strokovnjakov v skladu s členom 37 te 
uredbe.
Ta ocena temelji na vseh naslednjih 
merilih:
(a) dodani vrednosti delovanja na ravni 
Unije in dodani vrednosti instrumenta 
javno-zasebnega partnerstva;
(b) obsegu učinka na konkurenčnost, 
trajnostno rast in družbeno-ekonomska 
vprašanja, in sicer z opredelitvijo jasnih in 
merljivih družbenih ciljev in ciljev glede 
konkurenčnosti, vključno s cilji glede 
ustvarjanja delovnih mest in 
izobraževanja/usposabljanja, ter z 
opredelitvijo odgovornosti za dosego teh 
ciljev.
3. Komisija lahko naloge v zvezi z 
izvajanjem proračuna zaupa javno-
zasebnim partnerstvom, če so naslednja 
merila izpolnjena in določena v 
pogodbenem sporazumu:
(a) dolgoročna zaveza vseh partnerjev 
vključno z njihovim uravnoteženim 
prispevkom na podlagi skupne vizije in 
jasno opredeljenih ciljev;
(b) obseg vključenih sredstev in zmožnost 
ustvarjanja dodatnih naložb v raziskave in 
inovacije;
(c) jasno opredeljene vloge vsakega 
partnerja in dogovorjeni ključni kazalniki 
uspešnosti v izbranem obdobju;
(d) dopolnjevanje z drugimi deli programa 
Obzorje 2020 in usklajenost s strateškim 
programom Unije za raziskave in 
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inovacije;
(e) udeležba vseh zainteresiranih 
partnerjev celotne vrednostne verige, 
vključno s končnimi uporabniki, malimi 
in srednjimi podjetji ter javnimi 
raziskovalnimi inštituti, v partnerstvu.
4. Pravila za sodelovanje in razširjanje ter 
postopki za ocenjevanje in izbiro 
predlogov projektov javno-zasebnih 
partnerstev, ustanovljenih in financiranih 
v okviru programa Obzorje 2020, so v 
celoti skladna z Uredbo (EU) št. XX/XX 
[finančna uredba].
5. Unija lahko v teh partnerstvih sodeluje 
v eni od naslednjih oblik:
(a) finančni prispevki Unije za skupno 
izvedene projekte, ustanovljene na podlagi 
člena 187 PDEU v okviru Sedmega 
okvirnega programa in z možnostjo 
spremembe njihovih temeljnih aktov, pri 
čemer je treba v celoti upoštevati rezultate 
analize stroškov in koristi, ki jo je treba 
izvesti v okviru predvidene ocene učinka 
tega instrumenta, ter na podlagi 
izpolnjevanja meril iz odstavka 2 tega 
člena; za nova javno-zasebna partnerstva, 
ki so bila ustanovljena v skladu s členom 
187 PDEU; in za druge organe za 
financiranje iz člena [55(1)(b)(v) ali (vii)] 
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna 
uredba]. Ta oblika partnerstva se izvaja 
samo v primerih, v katerih področje 
uporabe ciljev in obseg potrebnih sredstev 
upravičita njeno uporabo in v katerih 
druge oblike partnerstev ne bodo 
uresničile ciljev ali ne bodo ustvarile 
potrebnega vzvoda;
(b) sklenitev pogodbenega sporazuma med 
partnerji iz odstavka 1, v katerem so 
določeni cilji partnerstva, zadevne 
obveznosti partnerjev, ključni kazalniki 
uspešnosti in rezultati, ki jih je treba 
doseči, vključno z opredelitvijo dejavnosti 
na področju raziskav in inovacij, pri 
katerih je potrebna podpora programa 
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Obzorje 2020.

Or. de

Obrazložitev

Javno-zasebna partnerstva se smejo vzpostaviti le, če imajo kot instrument dodano vrednost 
(npr. v smislu industrijske udeležbe, učinka vzvoda za pritegnitev zasebnih sredstev ali 
krepitve konkurenčnosti celotne vrednostne verige) v primerjavi z drugimi možnimi 
instrumenti. S tem se upošteva posebnost te vrste financiranja raziskav, ne da bi bil možen 
odmik od pravil udeležbe, kar ustreza osrednji zahtevi po poenostavitvi.

Predlog spremembe 745
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 47 a
V primeru ukrepov na področju, ki je 
pomembno za zdravje prebivalstva,  
sporazum o donaciji vsebuje določbe v 
zvezi z dostopnostjo rezultatov raziskav 
vsem posameznikom na podlagi družbeno 
odgovornih strategij za prenos 
tehnologije.

Or. de

Obrazložitev

Rezultati raziskav, ki so bile financirane z javnimi sredstvi, morajo biti dostopni vsem ljudem.
Zato je treba v okviru evropskega raziskovanja poleg znanstvene odličnosti upoštevati tudi 
družbene koristi, kamor spada tudi uveljavitev splošnega dostopa do življenjsko pomembnih 
zdravil.

Predlog spremembe 746
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 48 črtano
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Nagrade
Vsaka podeljena nagrada je pogojena s 
sprejetjem ustreznih obveznosti v zvezi z 
objavo. Delovni program ali delovni načrt 
lahko vsebuje posebne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem in razširjanjem rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V pogojih o podeljevanju nagrade se 
določijo posebne določbe o lastništvu, 
pravicah dostopa, izkoriščanju in 
razširjanju, vključno z določbami o 
podeljevanju licenc, da se zagotovi čim 
boljša uporaba rezultatov in cenovno 
dostopen ter vsesplošen dostop do 
rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 748
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V pogojih o podeljevanju nagrade se 
določijo posebne določbe, zlasti o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju, da se zagotovi čim boljša 
uporaba rezultatov in cenovno dostopen 
ter vsesplošen dostop do rezultatov.

Or. en
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Predlog spremembe 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki imajo v lasti rezultate in 
ustvarjene podatke in podeljujejo 
neizključno licenco tretjim državam za 
izkoriščanje rezultatov pod pravičnimi in 
razumnimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 750
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 49 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročanje, predkomercialno naročanje in 
javno naročanje inovativnih rešitev

Predkomercialno naročanje in javno 
naročanje inovativnih rešitev

Or. en

Obrazložitev

Člen 35 določa, da je lahko financiranje EU le v obliki predkomercialnega naročanja 
oziroma naročanja inovativnih rešitev; ni torej treba določati režima intelektualne lastnine za 
javna naročila, ki ne sodijo v navedeni kategoriji.

Predlog spremembe 751
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49 črtano
Naročanje, predkomercialno naročanje in 
javno naročanje inovativnih rešitev
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1. Če razpis za zbiranje predlogov ne 
določa drugače, so rezultati, pridobljeni z 
naročilom Komisije, v lasti Unije.
2. V pogodbah se v z zvezi s 
predkomercialnim naročanjem določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in podeljevanja licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje. 
Izvajalec, ki dosega rezultate v 
predkomercialnem naročanju, je lastnik 
vsaj pripadajočih pravic intelektualne 
lastnine. Naročniki imajo vsaj pravice 
dostopa do rezultatov za lastno uporabo 
brez tantiem, pa tudi pravico, da podelijo 
ali zahtevajo, da sodelujoči izvajalec 
podeli neizključne licence za izkoriščanje 
rezultatov tretjim osebam pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, brez pravice do 
podlicence. Če izvajalec ne izkoristi 
rezultatov na komercialni način v
določenem času po predkomercialnem 
naročilu, kot je opredeljeno v pogodbi, 
prenese vsako lastništvo rezultatov na 
naročnika.
3. V pogodbah se v zvezi z javnim 
naročanjem inovativnih rešitev določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in o podeljevanju licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje.

Or. en

Predlog spremembe 752
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49 črtano
Naročanje, predkomercialno naročanje in 
javno naročanje inovativnih rešitev
1. Če razpis za zbiranje predlogov ne
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določa drugače, so rezultati, pridobljeni z 
naročilom Komisije, v lasti Unije.
2. V pogodbah se v z zvezi s 
predkomercialnim naročanjem določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in podeljevanja licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje. 
Izvajalec, ki dosega rezultate v 
predkomercialnem naročanju, je lastnik 
vsaj pripadajočih pravic intelektualne 
lastnine. Naročniki imajo vsaj pravice 
dostopa do rezultatov za lastno uporabo 
brez tantiem, pa tudi pravico, da podelijo 
ali zahtevajo, da sodelujoči izvajalec 
podeli neizključne licence za izkoriščanje 
rezultatov tretjim osebam pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, brez pravice do 
podlicence. Če izvajalec ne izkoristi 
rezultatov na komercialni način v 
določenem času po predkomercialnem 
naročilu, kot je opredeljeno v pogodbi, 
prenese vsako lastništvo rezultatov na 
naročnika.
3. V pogodbah se v zvezi z javnim 
naročanjem inovativnih rešitev določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in o podeljevanju licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje.

Or. en

Predlog spremembe 753
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če razpis za zbiranje predlogov ne 
določa drugače, so rezultati, pridobljeni z 
naročilom Komisije, v lasti Unije.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ker člen 35 določa, da je lahko financiranje EU le v obliki predkomercialnega naročanja 
oziroma naročanja inovativnih rešitev, ni treba določati režima intelektualne lastnine za 
javna naročila, ki ne sodijo v navedeni kategoriji.

Predlog spremembe 754
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Izumitelj ostane lastnik rezultatov in 
pravice uporabe se podelijo naročniku za 
lastno uporabo ter pravico do 
izkoriščanja.

Or. en

Obrazložitev

Da je ustvarjalec lastnik intelektualne lastnine, je splošna praksa v javnih naročilih in mora 
ostati pravilo, ne glede na raven financiranja instrumenta (donacija, naročilo, 
predkomercialna naročila ali naročila inovativnih rešitev). Lastništvo EU mora ostati izjema 
v primeru, ko ustvarjalec ne uspe izkoriščati rezultatov.

Predlog spremembe 755
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Izkoriščanje rezultatov s strani tretjih 
strank, kot je predvideno v pravilih za 
sodelovanje in razširjanje, je omejeno na 
zadovoljevanje potreb Unije ali držav 
članic naročnic z izključitvijo tržnega 
izkoriščanja s strani tretjih strank. V 
primeru škode za zakonite interese 
lastnika ta lahko zavrne koncesijo takih 
pravic tretjim strankam.

Or. en
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Obrazložitev

Omejitev izkoriščanja rezultatov, pri kateri je treba upoštevati potrebo Unije, hkrati pa 
zagotoviti varstvo zakonitih interesov lastnika.

Predlog spremembe 756
Christian Ehler

Predlog uredbe
Naslov III a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov III a
Posebne določbe

Or. en

Predlog spremembe 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49a
Naročanje, predkomercialno naročanje in 

naročanje inovativnih rešitev
Naročanje, predkomercialno naročanje in 
naročanje inovativnih rešitev
1. Naročanje, ki ga izvaja Komisija skupaj 
z državami članicami, temelji na pravilih 
o javnem naročanju iz Uredbe (EU) št. 
XX/XX [finančna uredba] in Uredbe (EU) 
št. XX/XX [delegirana uredba].
2. Finančna sredstva Unije se lahko 
dodelijo v obliki predkomercialnega 
naročanja ali naročanja inovativnih 
rešitev, ki ju izvede Komisija skupaj z 
naročniki iz držav članic in pridruženih 
držav.
Postopki naročanja:
(a) so v skladu z načeli preglednosti, 
nediskriminacije, enakega obravnavanja, 
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dobrega finančnega upravljanja in 
sorazmernosti ter pravili o konkurenci in, 
če je to primerno, direktivami 2004/17/ES, 
2004/18/ES in 2009/81/ES;
(b) lahko določajo posebne pogoje, na 
primer kraj izvajanja naročenih 
dejavnosti, ki je za predkomercialno 
naročanje omejen na ozemlje držav članic 
in držav, pridruženih programu 
Obzorje 2020, če je to ustrezno utemeljeno 
s cilji ukrepov;
(c) lahko odobrijo oddajo več naročil v 
istem postopku (več nabav);
(d) zagotovijo oddajo naročil ekonomsko 
najugodnejšim ponudbam. Ekonomsko 
najugodnejša ponudba z vidika naročnika 
se določi na podlagi meril, povezanih s 
predmetom zadevnega javnega naročila. 
Ta merila poleg cene ali stroškov obsegajo 
tudi druga merila, povezana s predmetom 
zadevnega javnega naročila, kot so: 
kakovost, tudi tehnične zasluge, estetske 
in funkcionalne značilnosti, dostopnost, 
oblikovanje, namenjeno vsem 
uporabnikom, okoljske značilnosti in 
inovativnost, med drugim tudi dodatne 
inovativne rešitve, ki so dodatne 
minimalnim zahtevam, določenim v 
pogodbenem obvestilu, opisnem 
dokumentu in vabilu k potrditvi interesa.
3. V pogodbah se v z zvezi s 
predkomercialnim naročanjem določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in podeljevanja licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje. 
Izvajalec, ki dosega rezultate v 
predkomercialnem naročanju, je lastnik 
vsaj pripadajočih pravic intelektualne 
lastnine. Naročniki imajo vsaj pravice 
dostopa do rezultatov za lastno uporabo 
brez tantiem in tudi pravico, da odobrijo 
ali zahtevajo, da sodelujoči izvajalec 
podeli neizključne licence za izkoriščanje 
rezultatov tretjim osebam pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, brez pravice do 
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podlicence. Če izvajalec ne izkoristi 
rezultatov na komercialni način v 
določenem času po predkomercialnem 
naročilu, kot je opredeljeno v pogodbi, 
prenese lastništvo rezultatov na 
naročnika.
4. V pogodbah se v zvezi z javnim 
naročanjem inovativnih rešitev določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in o podeljevanju licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje.

Or. en

Predlog spremembe 758
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49a
Nagrade

1. Finančna sredstva Unije se lahko 
dodelijo v obliki nagrad, določenih v 
[naslovu VII] Uredbe (EU) št. XX/XX 
[finančna uredba]. Uporaba nagrad se 
spodbuja, vendar ni nadomestek za 
ustrezno strukturirano financiranje.
2. Natečajna pravila so določena v 
delovnem programu.
3. V natečajnih pravilih so določeni vsaj 
pogoji sodelovanja, merila za podelitev 
nagrade, vključno z rokom za predložitev 
predlogov in rokom za podelitev nagrade, 
višina nagrade in ureditve v zvezi s 
plačilom.
Nagrad ni mogoče podeliti neposredno 
brez natečaja, objavijo pa se enkrat letno.
4. Natečajna dela oceni komisija 
strokovnjakov na podlagi objavljenih 
natečajnih pravil.
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Nagrade podeli pristojni odredbodajalec 
na podlagi ocene komisije strokovnjakov, 
ki sami odločajo o tem, ali bodo 
priporočili podelitev nagrad glede na 
njihovo oceno kakovosti natečajnih del.
5. Višina nagrade ni povezana s stroški, ki 
so nastali prejemniku.
6. Če izvajanje ukrepa ali delovnega 
programa zahteva, da upravičenec 
donacije Unije podeli nagrado tretjim 
osebam, lahko navedeni upravičenec
takšne nagrade podeli, če je minimalna 
vsebina natečajnih pravil strogo določena 
v sklepu ali sporazumu o donaciji med 
upravičencem in Komisijo, brez kakršnih 
koli diskrecijskih pravic.
7. Za razširjanje rezultatov se uporablja 
naslov III te uredbe. Vse dodatne 
obveznosti za razširjanje ali izkoriščanje 
rezultatov so določene v natečajnih 
pravilih.
8. Če se nagrada ne podeli v roku iz 
natečajnih pravil, se sredstva, dodeljena 
natečaju, prerazporedijo znotraj istega 
cilja v skladu z Uredbo (EU) št. XX/XX 
[Obzorje 2020].

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno iz členov 34 in 48. Odstavki od 3 do 6 vsebujejo sedanje besedilo osnutka 
finančne uredbe, ki je še vedno predmet tristranskih pogovorov, in morda ne bodo sprejeti, ko 
bo sprejet osnutek. Odstavek 7 dodaja bistvene določbe o pravicah intelektualne lastnine in 
razširjanju rezultatov. Odstavek 8 zagotavlja, da sredstva, dodeljena v okviru programa 
Obzorje 2020, ostanejo v proračunu za raziskave, razvoj in inovacije, zlasti če nov instrument 
nagrad za spodbujanje ne prinese želenih učinkov.

Predlog spremembe 759
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49b
Naročanje, predkomercialno naročanje in 

naročanje inovativnih rešitev
1. Naročanje, ki ga izvaja Komisija skupaj 
z državami članicami, temelji na pravilih 
o javnem naročanju iz Uredbe (EU) št. 
XX/XX [finančna uredba] in Uredbe (EU) 
št. XX/XX [delegirana uredba].
2. Finančna sredstva Unije se lahko 
dodelijo s predkomercialnim naročanjem 
ali naročanjem inovativnih rešitev, ki ga 
izvede Komisija skupaj z naročniki iz 
držav članic in pridruženih držav ali 
agencije Unije skupaj z naročniki iz držav 
članic in pridruženih držav.
Postopki naročanja:
(a) so v skladu z načeli preglednosti, 
nediskriminacije, enakega obravnavanja, 
dobrega finančnega upravljanja in 
sorazmernosti ter pravili o konkurenci in, 
če je to primerno, direktivami 2004/17/ES, 
2004/18/ES in 2009/81/ES;
(b) lahko določajo posebne pogoje, na 
primer kraj izvajanja naročenih 
dejavnosti, ki je za predkomercialno 
naročanje omejen na ozemlje držav članic 
in držav, pridruženih programu 
Obzorje 2020, če je to ustrezno utemeljeno 
s cilji ukrepov;
(c) lahko odobrijo oddajo več naročil v 
istem postopku (več nabav);
(d) zagotovijo oddajo naročil ekonomsko 
najugodnejšim ponudbam.
3. V pogodbah se v z zvezi s 
predkomercialnim naročanjem določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in podeljevanja licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje. 
Izvajalec, ki dosega rezultate v 
predkomercialnem naročanju, je lastnik 
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vsaj pripadajočih pravic intelektualne 
lastnine. Naročniki imajo vsaj pravice 
dostopa do rezultatov za lastno uporabo 
brez tantiem in tudi pravico, da odobrijo 
ali zahtevajo, da sodelujoči izvajalec 
podeli neizključne licence za izkoriščanje 
rezultatov tretjim osebam pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, brez pravice do 
podlicence. Če izvajalec ne izkoristi 
rezultatov na komercialni način v 
določenem času po predkomercialnem 
naročilu, kot je opredeljeno v pogodbi, 
prenese lastništvo rezultatov na 
naročnika.
4. V pogodbah se v zvezi z javnim 
naročanjem inovativnih rešitev določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in o podeljevanju licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje.

Or. en

Predlog spremembe 760
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49c
Finančni instrumenti

1. Finančni instrumenti so lahko v kateri 
koli obliki, navedeni v [naslovu VIII] 
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna 
uredba], uporabljajo se v skladu s tem 
naslovom in se lahko združijo med seboj 
ali z drugimi donacijami, financiranimi iz 
proračuna Unije, tudi v okviru programa 
Obzorje 2020.
2. Komisija lahko v skladu s členom [54] 
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna uredba] 
prenese naloge izvrševanja in upravljanja 
finančnih instrumentov na Evropsko 
investicijsko banko, Evropski investicijski 
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sklad in druge finančne institucije.
3. V skladu s členom [18(2)] Uredbe (EU) 
št. XX/XX [finančna uredba] se prihodki 
in vračila, ki jih ustvari finančni 
instrument, vzpostavljen v skladu z 
Uredbo (EU) št. XX/XX [Obzorje 2020], 
dodelijo navedenemu finančnemu 
instrumentu.
4. Prihodki in vračila, ki jih je ustvaril 
sklad za financiranje na osnovi delitve 
tveganja, vzpostavljen v skladu s Sklepom 
št. 1982/2006/ES in zgodnja faza 
mehanizma za hitro rastoča in inovativna 
MSP (GIF1), vzpostavljen v skladu 
Sklepom št. 1639/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta se dodeli 
naslednikom finančnih instrumentov v 
skladu z Uredbo (EU) št. XX/XX [Obzorje 
2020].
5. Komisija zagotovi, da vse vrste 
finančnih posrednikov, vključno z 
nacionalnimi in regionalnimi javnimi 
bankami ter regionalnimi investicijskimi 
bankami, ustrezno sodelujejo pri 
izvrševanju finančnih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 761
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49d
Javno–zasebno partnerstvo

1. V skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 
XX/XX [Obzorje 2020] se lahko program 
Obzorje 2020 izvaja prek javno-zasebnih 
partnerstev, če se vsi zadevni partnerji 
zavežejo, da bodo podpirali razvoj in 
izvajanje programa Obzorje 2020.
2. Javno-zasebna partnerstva so 
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opredeljena na odprt in pregleden način 
na podlagi ocene neodvisnih 
strokovnjakov v skladu s členom 37 te 
uredbe. Ta ocena temelji na vseh 
naslednjih merilih:
(a) dodana vrednost ukrepa na ravni 
Unije in dodana vrednost instrumenta 
javno-zasebnega partnerstva;
(b) obseg učinka na konkurenčnost na 
področju industrije, trajnostno rast in 
družbeno-ekonomska vprašanja.
3. Komisija lahko naloge v zvezi z 
izvrševanjem proračuna zaupa javno-
zasebnim partnerstvom, če so v 
pogodbenem sporazumu izpolnjena in 
določena naslednja merila:
(a) dolgoročna zaveza vseh partnerjev na 
podlagi skupne vizije in jasno 
opredeljenih ciljev;
(b) obseg vključenih sredstev in zmožnost 
ustvarjanja dodatnih naložb v raziskave in 
inovacije;
(c) jasno opredeljene vloge vsakega 
partnerja in dogovorjeni ključni kazalniki 
uspešnosti v izbranem obdobju.
4. Pravila za sodelovanje in razširjanje 
javno-zasebnih partnerstev, ustvarjenih in 
financiranih iz programa Obzorje 2020, 
so v celoti skladna z Uredbo (EU) 
št. XX/XX [finančna uredba] in pravili iz 
te uredbe, razen če njihove posebne 
potrebe zahtevajo drugače.
Pravila javno-zasebnih partnerstev lahko 
odstopajo od Kadrovskih predpisov Unije, 
če akti o ustanovitvi teh organov v skladu 
s členom 1a(2) Kadrovskih predpisov ne 
določajo uporabe Kadrovskih predpisov.
5. Odstopanja od pravil iz odstavka 2 in 
posebni razlogi za takšna odstopanja se 
vsako leto v delovnem dokumentu 
sporočijo Evropskemu parlamentu in 
Svetu. V delovnem dokumentu sta 
pojasnjena tudi napredek pri 
uresničevanju namena, s katerim so bili 
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ustanovljeni posamezni subjekti, in pomen 
zgoraj navedenih odstopanj za dosežen 
napredek.
6. Unija lahko v teh partnerstvih sodeluje 
v eni od naslednjih oblik:
(a) finančni prispevki Unije za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi 
člena 187 PDEU v okviru Sklepa o 
Sedmem okvirnem 
programu 1982/2006/ES na podlagi 
spremembe njihovih temeljnih aktov; za 
nova javno-zasebna partnerstva, 
vzpostavljena na podlagi člena 187 
PDEU; za druge organe za financiranje iz 
člena [55(1)(b)(v) ali (vii)] Uredbe (EU) 
št. XX/XX [nova finančna uredba]. Ta 
oblika partnerstva se izvaja samo, kadar je 
to upravičeno zaradi področja uporabe 
zastavljenih ciljev in obsega potrebnih 
sredstev;
(b) sklenitev pogodbenega sporazuma med 
partnerji iz odstavka 1, v katerem so 
določeni cilji partnerstva, zadevne 
obveznosti partnerjev, ključni kazalniki 
uspešnosti in rezultati, ki jih je treba 
doseči, vključno z opredelitvijo dejavnosti 
na področju raziskav in inovacij, pri 
katerih je potrebna podpora programa 
Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 762
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49e
Javno-javna partnerstva

1. Pravila iz te uredbe se uporabljajo tudi 
za javno-javna partnerstva iz člena [20] 
Uredbe (EU) št. XX/XX [Obzorje 2020].
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2. Javno-javna partnerstva, financirana 
prek instrumenta ERA-NET, so lahko 
upravičena do sofinanciranja v okviru 
programa Obzorje 2020, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
(a) visoka stopnja predhodnih finančnih 
zavez subjektov, ki sodelujejo pri skupnih 
razpisih in ukrepih;
(b) usklajena pravila in načini izvajanja 
skupnih razpisov in ukrepov.
Javno-javna partnerstva so lahko podprta 
znotraj prednostnih nalog iz člena 5(2) ali 
med njimi, zlasti tako:
3. Pobude za skupno načrtovanje 
programov v skladu s členom 185 PDEU 
so lahko upravičene do sofinanciranja v 
okviru programa Obzorje 2020, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) obstaja potreba po posebni izvedbeni 
strukturi na podlagi člena 185 PDEU;
(b) visoka stopnja zavezanosti sodelujočih 
držav k povezovanju na znanstveni, 
upravni in finančni ravni;
(c) dodana vrednost ukrepa na ravni 
Unije;
(d) kritična masa ob upoštevanju obsega 
in števila vključenih programov, 
podobnost dejavnosti in delež ustreznih 
raziskav, ki jih zajemajo.
4. Komisija lahko naloge v zvezi z 
izvajanjem proračuna zaupa pobudi za 
skupno načrtovanje programov, če so v 
sporazumu izpolnjena in določena 
naslednja merila:
(a) jasna opredelitev cilja prizadevanja ter 
njegovega pomena za cilje programa 
Obzorje 2020 in širše cilje politike Unije;
(b) jasne finančne zaveze sodelujočih 
držav, vključno s predhodnimi zavezami 
za združevanje nacionalnih in/ali 
regionalnih naložb za nadnacionalne 
raziskave in inovacije.
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Or. en

Predlog spremembe 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 49 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49f
Instrument za MSP

1. Samo MSP se lahko prijavijo na razpise 
za zbiranje predlogov, objavljene v okviru 
namenskega instrumenta za MSP iz člena 
[18] Uredbe (EU) št. XX/XX [Obzorje 
2020]. Spodbuja se jih, da sodelujejo 
skupaj z drugimi podjetji, raziskovalnimi 
organizacijami in univerzami.
Po tem, ko je bilo podjetje potrjeno kot 
MSP, se domneva, da ta pravni status 
prevlada v celotnem trajanju projekta, 
celo v primerih, ko podjetje zaradi svoje 
rasti kasneje preseže gornjo mejo, 
predvideno v opisu MSP.
2. Razpisi za zbiranje predlogov v okviru 
instrumenta za MSP so javni razpisi, pri 
katerih se za teme v največji možni meri 
uporablja pristop od spodaj navzgor. 
Poenostavljen dvostopenjski postopek 
ocenjevanja se lahko uporablja, če je tako 
določeno v delovnem programu in če to ne 
pomeni podaljšanja celotnega obdobja 
ocenjevanja.
3. V skladu s členom 17a čas do sklenitve 
pogodbe v okviru instrumenta za MSP ni 
daljši od šest mesecev.
3. V skladu s to uredbo so lahko v 
sporazumu o donaciji, sklenjenem v 
okviru instrumenta za MSP, določene 
posebne določbe, zlasti o podizvajanju, 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.
4. Če je med izvajanjem ukrepa treba 
spremeniti sporazum o donaciji, sklenjen 
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v okviru instrumenta za MSP, zlasti v 
zvezi s spremembami sestave konzorcija, 
se uporablja poenostavljeni postopek za 
spremembo.
5. Komisija zagotovi, da se instrument za 
MSP v okviru programa Obzorje 2020 ter 
finančni instrumenti v okviru programov 
Obzorje 2020 in COSME, pa tudi sheme 
in instrumenti, ki jih vzpostavi skupaj z 
državami članicami, kot je skupni 
program Eurostars, ustrezno 
dopolnjujejo.

Or. en

Predlog spremembe 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 49 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49g
Hitra pot do inovacij

1. Vsakemu pravnemu subjektu, ki se mu 
dovoli sodelovati v dejavnostih iz dela II 
(„Vodilni položaj industrije“) in del III 
(„Družbene spremembe“) posebnega 
programa (Uredba (EU) xy/2012), se 
dovoli, da vloži predloge, ki se 
obravnavajo v okviru instrumenta hitre 
poti do inovacij.
V okviru dela II („Vodilni položaj 
industrije“) se lahko vložijo predlogi na 
vseh tehnoloških področjih, opredeljenih v 
posebnem cilju „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ v [posebnem programu], brez 
omejitev glede teme raziskave.
V okviru dela III („Družbene 
spremembe“) se lahko vložijo predlogi pod 
vsako družbeno spremembo brez omejitev 
glede tehnološkega področja.
2. Predlogi se lahko vložijo kadar koli. 
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Komisija lahko začne obdobje 
ocenjevanja dvakrat letno ob fiskno 
določenem času. Čas med začetkom 
obdobja ocenjevanja in dodelitvijo 
donacije ni daljši od šest mesecev.
3. Prvič, predlogi se razvrstijo glede na 
merili za dodelitev „vpliv“ in „kakovost in 
učinkovitost izvajanja“. Drugič, 
„odličnost“ kot bistveno merilo dodelitve 
določa končno uvrstitev, ki vodi v sklep o 
donaciji.
4. Ker se izvaja kot hitra pot, v ukrepu ne 
sodeluje več kot pet pravnih subjektov.
3. Donacija Obzorje 2020 se določi v 
skladu s členom 22 (3a (novo)).

Or. en

Obrazložitev

Ustrezno upoštevanje nameravanega premika programa Obzorje 2020 k inovacijam mora 
zagotoviti najmanj en instrument, ki sistematično omogoča inovativne zamisli, ki se ocenijo in 
financirajo kadar koli z uporabo hitrega, standardiziranega in zanesljivega postopka.
Instrument „odprtega razpisa“ ali „od spodaj navzgor“ z zagotovljenimi šestimi meseci časa 
za dodelitev bo zagotovil, da inovativne zamisli ne bodo zastarale do takrat, ko bo projekt 
končno zagnan. To bo povečalo tudi sodelovanje industrije.

Predlog spremembe 765
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 49 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49h
Druge posebne določbe

1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o predkomercialnih javnih 
naročilih, javnih naročilih inovativnih 
rešitev, spremembi sestave konzorcija, 
tajnih podatkih, odprtem dostopu do 
raziskovalnih publikacij, izkoriščanju, 
razširjanju, prenosih rezultatov in 
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podeljevanju licenc zanje.
2. Za dejavnosti raziskav in tehnološkega 
razvoja, povezane z varnostjo, je lahko 
financiranje največ 100 % skupnih 
upravičenih stroškov z dodatno pavšalno 
stopnjo v višini 20 % za pokritje 
neposrednih stroškov ukrepa ali 70 % 
skupnih upravičenih stroškov, ko se 
prijavijo dejanski posredni stroški, v 
posebnih primerih, ki zadevajo razvoj 
zmogljivosti na področjih z zelo omejeno 
velikostjo trga in tveganjem „tržnega 
neuspeha“ ali pospešeni razvoj opreme 
kot odgovor na nove grožnje, če je tako 
določeno v delovnem programu.
3. Pri ukrepih za podporo sedanji ali novi 
raziskovalni infrastrukturi lahko 
sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe v zvezi z uporabo infrastrukture.
4. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o pravicah 
dostopa, prenosljivosti in razširjanju 
rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
ukrep zadeva.
5. Pri ukrepih usposabljanja in mobilnosti 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe o obveznostih v zvezi z 
raziskovalci, ki so upravičeni do ukrepa, 
lastništvom, pravicami dostopa in 
prenosljivostjo.
6. Pri usklajevalnih in podpornih ukrepih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 766
Vicky Ford, Christian Ehler
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Predlog uredbe
Priloga 0 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA 0 
Kodeks najboljših praks Komisije 

Komisija, vključno z agencijami in organi, 
ki delujejo v imenu Komisije, upošteva 
naslednja načela v zvezi z vsemi projekti 
Obzorje 2020:
Obdobje ponudbe
Skrajšanje obdobij za odločitev o uspešnih 
ponudbah je prednostna naloga. Glede na 
naravo posameznega razpisa pa je treba 
ustrezno upoštevati tudi naslednje:
Jasen in pregleden mehanizem za 
oblikovanje razpisov o posebnih temah bo 
omogočil enake konkurenčne pogoje in 
vključitev ter porast sodelovanja. To bi 
moralo biti po možnosti usklajeno v vseh 
programih in temah.
Pravočasno vnaprejšnje obvestilo o 
prihodnjih razpisih lahko omogoči 
potencialnim udeležencem, da oblikujejo 
ponudne konzorcije pred objavo razpisov, 
in tako omogoči kakovostnejše ponudbe.
Ohranjanje razumnega obdobja med 
objavo razpisa in rokom za predložitev 
ponudb lahko omogoči kakovostnejše 
ponudbe in enake konkurenčne pogoje za 
udeležence z različno stopnjo 
administrativne zmogljivosti, izkušnjami s 
sodelovanjem v programih, ki jih 
financira Unija, različnimi jeziki in 
različno ravnjo znanja angleškega jezika.
Roki za razpise se razporedijo ob 
upoštevanju celotnega obsega razpisov 
EU ter akdemskega in poslovnega 
koledarja potencialnih udeležencev.
Obdobje do dodelitve
Povprečni čas za dodelitev je šest mesecev 
od datuma ponudbe za pogajanja. Skupni 
čas, ki ga porabi Komisija za dokončanje 
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svojega notranjega postopka, vključno s 
pripravo vseh pomembnih informacij in 
dokumentacije, ocenjevanje in podpis 
sporazumov o donaciji, ni daljši od 60 
delovnih dni. Udeleženci imajo skupaj 
najmanj 60 delovnih dni, da pripravijo vse 
zahtevane pomembne informacije in 
dokumentacijo.
Če je to primerno glede na naravo 
vsakega posameznega naročila, je treba 
ustrezno upoštevati dvostopenjski 
postopek ocenjevanja, da bi zmanjšali 
stroške priprave predlogov, ki niso 
uspešni. Za dvostopenjski postopek je 
povprečni čas dodelitve devet mesecev. Če 
se uporablja dvostopenjski postopek, mora 
biti format opisa predlogov skladen in 
prijavitelji morajo imeti dovolj časa, da se 
pripravijo na drugo stopnjo ponudbe.
Komisija si prizadeva, da bi se odločala ali 
zahtevala informacije kolikor je razumno 
praktično mogoče hitro. Komisija ne 
skuša obvezati udeležencev, da bi 
preoblikovali dele prvotno uspešne 
ponudbe ali se o njih ponovno pogajali, 
razen če ima za to razumen in upravičen 
razlog.
Udeleženci dobijo razumno obdobje, da 
pripravijo potrebne informacije in 
dokumnetacijo, potrebne za projekte.
Komisija pri oblikovanju dokumentov za 
prijavo in določanju časovnih rokov 
pokaže občutljivost za to, da imajo zlasti 
MSP in univerzitetni profesorji po pravilu 
malo ali nobenih posebnih zmogljivosti za 
pripravo administrativnih dokumentov. 
Preprečiti je treba ponavljanje v prijavi, 
sporazumu o donaciji ali dokazilih. 
Komisija ne zahteva od udeležencev 
informacij, ki so že na voljo v upravi, 
razen če jih je treba posodobiti. V zvezi s 
tem Komisija uporablja načelo „samo 
enkrat“, po katerem informacij, ki so že 
bile enkrat predložene upravi, druga 
služba uprave ne sme ponovno zahtevati, 
tj. podjetja ne smejo biti prisiljena, da 
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ponovno posredujejo informacije, ki so jih 
organi že prejeli po drugi poti.
Komisija si prizadeva, če je to mogoče, ,da 
prepreči tak časovni razpored razpisov, ki 
bi zahteval od potencialnih udeležencev, 
da predložijo dokumentacijov v času 
dopustov v akademskem in poslovnem 
svetu.
Komisija si prizadeva, da bi omejila 
obdobje, ki je potrebno za administrativne 
priprave po sklenitvi sporazuma o 
donaciji, na 15 delovnih dni.
V ustreznih primerih, na primer pri MSP, 
se lahko Komisiji kot koristno dovoli, da 
opusti obveznost udeležencev, da vložijo 
del dokumentacije z dokazili ali vso, ki je 
potrebna, če so ta dokazila pred nedavnim 
že bila predložena za drug postopek in če 
so zadevni dokumenti že bili izdani v 
določenem razumnem obdobju in so še 
veljavni. V takih primerih se lahko povabi 
zadevnega udeleženca, naj da častno 
izjavo, da so bila dokazila že predložena v 
prejšnjem postopku – ki se navede – in 
potrdi, da se razmere niso spremenile.
Komisija ne sme zahtevati od udeležencev, 
da sporočijo dejstva ali podatke, ki jih 
lahko Komisija zlahka in brezplačno 
preveri v overjeni, elektronsko dostopni 
bazi podatkov (npr. podatki o podjetju).
Komisija ne določi ciljev v fazi prijave za 
posamezne razpise.
Obdobje za plačilo
Udeleženci, ki so opravili delo, za 
katerega je bila z njimi sklenjena 
pogodba, bi morali biti pravočasno 
plačani.
Komisija zagotovi, da udeleženci 
prejemejo denar, ki se jim ga dolguje, v 30 
dneh po tem, ko je potrebna 
dokumentacija predložena Komisiji. 
Komisija obvesti koordinatorja projekta in 
udeležence o morebitnih pomanjkljivostih 
ali dodatni dokumentaciji v 2 tednih od 
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takrat, ko so bile Komisiji predložene 
informacije. Če tako obvestilo ni bilo 
prejeto, je Komisija dolžna plačati 
dolgovane zneske.
Komisija sprejme ukrepe, da bi zagotovila, 
da koordinatorji projekta razdelijo denar 
za projekt hitro, pravično in sorazmerno, 
v skladu s sporazumom o donaciji in se 
denar razdeli med partnerje sorazmerno z 
dolgom do vsakega partnerja. 
Koordinatorji projekta ne zadržijo ali 
postopoma sproščajo plačila predhodnega 
financiranja brez odobritve projektnega 
uradnika, zlasti za MSP. Take ureditve 
morajo biti jasne v konzorcijskih 
pogodbah in jih mora odobriti projektni 
uradnik.
Po tem, ko se izvede plačilo koordinatorju 
projekta, Komisija obvesti udeležence o 
znesku, ki je bil izplačan, in datumu 
plačila.
Če en ali več partnerjev ni dokončal dela, 
za katerega je bila z njimi sklenjena 
pogodba, ali niso predložili zahtevanih 
informacij ali dokumentacije 
koordinatorju projekta ali Komisiji, to ne 
preprečuje koordinatorju projekta, da ne 
bi predložil dokumentacije Komisije v 
imenu drugih partnerjev, Komisiji pa ne, 
da bi izdala plačilo drugim partnerjem.
V primerih, ko vstopijo novi partnerji v 
projekt po tem, ko je bil izpogajan 
sporazum o donaciji, to ne vpliva na 
znesek financiranja, namenjen prvotnim 
partnerjem, razen če prvotni partnerji ne 
sklenejo drugače ali je obseg del, ki se od 
njih zahtevajo, bistveno različen.
Komisija izvaja hierarhični revizijski 
postopek, v katerih bo zagotovila, da 
revizorji upravičencev dosegajo odobreni 
standard in izpolnjujejo revizijske zahteve 
iz Obzorja 2020. Tako se prepreči, da bi 
bile potrebne večkratne revizije, upravni 
postopki pa postanejo jasnejši in 
enostavnejši za udeležence. Komisija ne 
zahteva dodatnih informacij po tem, ko je 
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bila revizija že predložena.
EU bo morala poročati o uspešnosti 
svojega plačevanja in izdelati dvoletno 
statistiko, ki bo predstavila roke za plačilo 
za dopolnjene dele dela. Roki za plačilo se 
opredelijo kot čas, ki preteče od takrat, ko 
koordinator projekta in projektni uradnik 
(to obdobje ni daljše od enega meseca od 
datuma konca projekta) izdata končno 
potrdilo o razpoložljivosti potrjenih 
sredstev na udeleženčevem bančnem 
računu.
Na zahtevo udeleženca sporazum o 
donaciji upošteva akademski in poslovni 
koledar. Na primer, to se bo zlasti 
nanašalo na projekte, za katere je 
potrebno zaposliti študente podiplomskega 
študija in ki najverjetneje ne bodo na 
razpolago sredi akademskega leta.
Pravna sredstva
Komisija določi uradni postopek pritožbe 
za udeležence, ki bi lahko vključevali 
imenovanje varuha pravic, ki bi se posebej 
posvetil projektom raziskav in razvoja v 
Obzorju 2020. Komisija zagotovi, da so 
udeleženci seznanjeni z vsemi postopki 
pritožbe/pravnih sredstev, ki so jim na 
razpolago, tako da objavi podrobnosti o 
teh postopkih v vsej korespondenci z 
udeleženci ali prijavitelji. Postopek je 
pregleden in rezultati ter postopek 
odločanja je na razpolago vsem 
udeležencem.
Udeležencem se dovoli, da vložijo pritožbe 
v zvezi s katerim koli področjem njihovega 
sodelovanja v Obzorju 2020. Pritožbeni 
postopek ni omejen na postopkovne vidike 
ocenjevanja predlogov.
Komisija odgovori na pritožbe v 30 dneh 
od prejetja s predhodnim sklepom.
V skladu z Direktivo 2008/52/ES in 
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
13. septembra 2011 o izvajanju direktive o 
mediaciji v državah članicah, njenem 
vplivu na mediacijo in sprejetju s strani 
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sodišč (2011/2026(INI)) se lahko 
Evropska komisija in udeleženci, če 
pritožbe ni mogoče zadovoljivo rešiti prek 
notranjega uradnega postopka Komisije 
za obravnavo pritožb (varuh pravic ali 
enakovredni organ), dogovorijo, da 
poskusijo rešiti spor s postopkom 
mediacije v skladu s pravili postopka 
centra za mediacijo. Komisija in 
udeleženci se vnaprej sporazumejo o 
centru za mediacijo ali prek seznama 
centrov, ki jih sprejema Komisija.
Komisija nameni 0,5 % proračuna 
Obzorja 2020 za projekte, ki so sprva 
neuspešni in so po postopku pravnega 
varstva ocenjeni pozitivno.
Komunikacija
Postopek etične odobritve je pregleden za 
udeležence in prijavitelje, zlasti ko je 
zaradi tega postopka odložen začetek 
projekta. Informacij, ki so že bile 
predložene v ponudbi, ni treba ponovno 
opisati za etično odobritev. Komisija za 
svojo odobritev po možnosti uporabi vse 
informacije, ki so jih prijavitelji že 
predložili v ponudbi, in zahteva dodatne 
informacije, če lahko dokaže, da so 
neizogibno nujne.
Udeleženci bi morali imeti možnost, da 
neposredno komunicirajo s projektnim 
uradnikom v primerih, ko imajo stalne 
pomisleke v zvezi z upravljanjem projekta 
ali ukrepov koordinatorja projekta. Če je 
projektni uradnik odsoten, zagotovi, da 
imajo udeleženci kontaktne podatke 
njegovega namestnika, ki bi moral biti 
pooblaščen za odločanje v odsotnosti 
projektnega uradnika. Kontaktni podatki 
za zadevne uradnike Komisije morajo biti 
na voljo udeležencem, ti pa morajo biti z 
njimi seznanjeni.
Komisija na zahtevo udeležencev in da se 
jim omogoči, da se pripravijo na 
prihodnje ponudbe, da prijaviteljem 
povratne informacije o neuspešnih 
ponudbah, vključno s prednostmi in 
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slabostmi, kot so jih ocenili neodvisni 
strokovnjaki iz člena 37 Pravil za 
udeležbo in razširjanje.
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