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Predlog spremembe1803
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev za program 
Obzorje 2020 je naslednja (v 
milijonih EUR):

Okvirna razdelitev za program 
Obzorje 2020 je naslednja (v % celotnega 
proračuna):

Or. en

Predlog spremembe 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT
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2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 32,8%

1. Evropski raziskovalni svet 15,7%

2. Prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije 3,4%

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 9,1%

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3,5%

5. Spodbujanje odličnosti 0,9%

6. Znanost in družba 0,3%

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 24,0%

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 17,2%

2. Dostop do tveganega kapitala** 4,0%

3. Inovacije v MSP 2,8%

III Družbeni izzivi, od tega: 37,7%

1. Zdravje in dobro počutje 10,2%

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4,9%

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 7,1%
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4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 8,0%

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3,6%

6. Razumevanje evropskih družb in družbenih sprememb 2,0%

7. Zaščita svobode in varnosti v Evropi 1,9%

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 3,1%

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,5%

SKUPAJ 100%

Or. en

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče je institucija EU, ki daje izjemen prispevek na področju 
neposrednih raziskav, ki bi jih bilo treba na poti do uresničitve programa Obzorje 2020 še 
okrepiti. To pa se ne sme zgoditi na račun drugih programov, na primer Marie Curie, ki prav 
tako potrebujejo povečanje sredstev.

Predlog spremembe 1805
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000
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3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 32,2%

1. Evropski raziskovalni svet 17,0%

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 4,0%

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 7,4%

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3,0%

5. Spodbujanje odličnosti 0,9%

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 26,0%

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 19,0%

2. Dostop do tveganega kapitala** 4,0%

3. Inovacije v MSP 3,0%

III Družbeni izzivi, od tega: 36,4%

1. Zdravje in dobro počutje 8,0%
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2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 3,7%

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 9,1%

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 8,4%

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3,7%

6. Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in razmišljujoče družbe 1,2%

7. Varne družbe – varovanje svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov 2,3%

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 3,0%

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,3%

SKUPAJ 100%

Or. en

Predlog spremembe 1806
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700
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III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 31,8%

1. Evropski raziskovalni svet 17,1%

2. Prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije 4%

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 7,5%

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3,2%

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 23,3%

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 17,8%

2. Dostop do tveganega kapitala** 4,6%

3. Inovacije v MSP 0,9%

III Družbeni izzivi, od tega: 41,3%

1. Zdravje in dobro počutje 10,3%

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 5,3%

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 7,5%
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4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 8,8%

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 4,1%

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 5,3%

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1,2%

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,5%

SKUPAJ Obzorje 2020, pred programom ITER 100%

Dodatna proračunska vrstica za ITER 3,2%1

SKUPAJ Obzorja 2020 + ITER 103,2%

Or. en

Obrazložitev

Proračun za EIT v okviru stebra 2 in 3 se ne bi smel zmanjšati. Če je EIT stroškovno 
najučinkovitejši način uresničevanja ciljev stebrov 2 in 3, ki ima tudi največjo dodano 
vrednost, bi bilo mogoče te zneske prenesti v obdobje po vmesnem pregledu programov EIT. 
500 milijonov EUR iz prvotnega proračuna EIT se nameni: „vključujočim inovacijam“ (300 
milijonov) za povečevanje udeležbe, Marie Curie (100 milijonov) ter naložbam v mala in 
srednja podjetja (100 milijonov). 
ITER je edinstven program raziskav visokotemperaturne, astrofizikalne in plazemske fizike, 
materialov in magnetne tehnologije. Predlaga se, da se proračun programa Obzorje 2020 
poveča za velikost programa ITER, tako da bo ITER še naprej vključen v okvir.

Predlog spremembe 1807
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

                                               
1 Proračun za ITER ne sme biti manjši od 2,7 milijarde EUR.
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3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 30,9%

1. Evropski raziskovalni svet 15,2%

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3,5%

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 8,9%

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3,3%

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 23,3%

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 16,5%
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2. Dostop do tveganega kapitala** 4,0%

3. Inovacije v MSP 2,8%

III Družbeni izzivi, od tega: 40,6%

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 10,2%

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 3,9%

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 7,1%

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 9,5%

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 6,0%

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 3,9%

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 3,1%

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,1%

SKUPAJ 100%

Or. en

Predlog spremembe 1808
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802
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II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 29,2%

1. Evropski raziskovalni svet 14,2%

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3,2%

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 8,1%

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3,2%

5. Znanost za družbo in z njo 0,5%

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 28,5%

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 14,0%

2. Dostop do tveganega kapitala** 4,5%
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3. Inovacije v MSP 10,0%

III Družbeni izzivi, od tega: 36,3%

1. Zdravje in dobro počutje 8,5%

2. Zanesljiva preskrba s hrano, varnost in kakovost, trajnostno kmetijstvo, 
morsko in pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo 5,9%

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 8,2%

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz ter mobilnost 6,8%

5. Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovine 4,7%

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 2,2%

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 3,5%

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,5%

SKUPAJ 100%

Or. en

Predlog spremembe 1809
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega:
20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT
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2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega:
35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča
2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 27,1 %

1. Evropski raziskovalni svet 11,4 %

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 5,1 %

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni 
razvoj

7,4 %

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3,2 %

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 28,8 %

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij*

17,8 %

2. Dostop do tveganega kapitala** 6,8 %

3. Inovacije v MSP 4,2 %

III Družbeni izzivi, od tega: 39,2 %

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 15 %
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2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in 
pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo

5,3 %

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 5,2 %

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7,6 %

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 1,2 %

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4,9 %

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 2,4 %

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,5 %

SKUPAJ 100 %

Or. en

Obrazložitev

Ob nespremenjenem skupnem znesku je treba reorganizirati prednostne naloge, ki jih je 
predlagala Komisija. Da bi dosegli cilj vodilnega položaja v industriji, je strateško 
pomembno, da spodbudimo sodelovanje malih in srednjih podjetij in omogočimo dostop do 
posojil ter povečamo sredstva za inovativna mala in srednja podjetja. Poleg tega je treba, kar 
zadeva cilj izzivov za družbo, raziskavam na zdravstvenem področju nameniti mnogo večjo 
prednost, kot jim jo je namenila Komisija, in povečati zadevna proračunska sredstva.

Predlog spremembe 1810
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega:
20280
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1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega:
35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča
2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 10008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni 
razvoj 11503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888
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1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in 
pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Or. en

Obrazložitev

Ob nespremenjenem skupnem znesku je treba reorganizirati prednostne naloge, ki jih je 
predlagala Komisija. Da bi dosegli cilj vodilnega položaja v industriji, je strateško 
pomembno, da spodbudimo sodelovanje malih in srednjih podjetij in omogočimo dostop do 
posojil ter povečamo sredstva za inovativna mala in srednja podjetja. Poleg tega je treba, kar 
zadeva cilj izzivov za družbo, raziskavam na zdravstvenem področju nameniti mnogo večjo 
prednost, kot jim jo je namenila Komisija, in povečati zadevna proračunska sredstva.

Predlog spremembe 1811
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802
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II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 11237

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 8774

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

5. Odličnost mrežnega povezovanja 1500

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000
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3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Or. en

Predlog spremembe 1812
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT
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2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT
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2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 3,64%

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740

Or. en

Predlog spremembe 1813
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje. Zato bo 6 663 mio EUR na voljo 
za podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam.

*Vključno z 58,5 % za informacijske in 
komunikacijske tehnologije, od tega 20 %
za fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
27,2 % za nanotehnologije, napredne 
materiale ter sodobno proizvodnjo in 
predelavo, 3,3 % za biotehnologijo in 11,1 
% za vesolje.

Or. en

Predlog spremembe 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje. Zato bo 6 663 mio EUR na voljo 
za podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam.

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje. Zato bo 6 663 mio EUR na voljo 
za podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam. Vsaj 20 % skupnega 
proračuna za posebni cilj vodilnega 
položaja na področju „omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij“ ter prednostno 
nalogo „družbeni izzivi“ je treba nameniti 
instrumentu MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1815
Vladimír Remek

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje. Zato bo 6 663 mio EUR na voljo 
za podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam.

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 4 
293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje, od katerih se 17-20 % nameni 
razvoju aplikacij za evropske sisteme 
satelitske navigacije. Zato bo 6 663 mio 
EUR na voljo za podporo ključnim 
omogočitvenim tehnologijam.
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Or. en

Predlog spremembe 1816
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje. Zato bo 6 663 mio EUR na voljo 
za podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam.

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje (v okviru katerih je treba 
zagotoviti primerno financiranje za 
Galilelo in njegove aplikacije). Zato bo 
6 663 mio EUR na voljo za podporo 
ključnim omogočitvenim tehnologijam.

Or. it

Predlog spremembe 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska je 
lahko namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
lahko namenjena MSP.

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska je 
lahko namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Vsaj tretjina se 
nameni MSP.

Or. en



PE492.805v01-00 24/27 AM\907958SL.doc

SL

Predlog spremembe 1818
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska je 
lahko namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
lahko namenjena MSP.

** Vsaj tretjina zneska se nameni 
projektom s področja obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti ob 
končni uporabi. Vsaj tretjina zneska se 
nameni MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska je 
lahko namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
lahko namenjena MSP.

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska je 
lahko namenjenih za izvajanje projektov
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Vsaj tretjina se 
nameni MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska je 
lahko namenjenih za izvajanje projektov 

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska se 
nameni za izvajanje projektov Strateškega 
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Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
lahko namenjena MSP.

načrta za energetsko tehnologijo (načrt 
SET). Okoli tretjina je lahko namenjena 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1821
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska je 
lahko namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
lahko namenjena MSP.

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska se 
nameni za izvajanje projektov Strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo (načrt 
SET). Okoli tretjina je lahko namenjena 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

**a Vsaj 20 % skupnega proračuna za 
posebni cilj vodilnega položaja na 
področju „omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ ter prednostno nalogo 
„družbeni izzivi“ je treba nameniti 
instrumentu MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1823
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupni znesek bo na voljo z dodelitvami, 
kot določa člen 6(3). Druga dodelitev v 
višini 1 652 mio EUR bo na voljo 
sorazmerno s proračunoma za Družbene 
izzive in Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
na indikativni osnovi in v odvisnosti od 
ponovnega pregleda iz člena 26(1).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1824
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II
OBZORJE 2020 – Zbirka instrumentov

Primarni cilj: sodelujoči projekti..
Opis: univerze, organizacije, ki opravljajo 
raziskave, organizacije civilne družbe 
(vključno z nevladnimi organizacijami), 
javne oblasti in podjetja (zlasti MSP), s 
skupnimi močmi, cilji in zmogljivostmi za 
izvedbo vzajemnih izobraževalnih 
dejavnosti in raziskav, da bi dosegli 
rezultat, prilagojen potrebam raznovrstnih 
partnerjev.
Prevladujoča oblika 
financiranja/izvajanja: donacije, nagrade, 
javna naročila.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo se doda k zbirki instrumentov, ki jo predlaga poročevalec, in uporabi v okviru 
posebnih pozivov za zbiranje projektov, pri katerih dejavnosti raziskav in inovacij potekajo 
pod vodstvom organizacij civilne družbe ali kjer so te organizacije in državljani dejavno 
vključeni v projekt, pri čemer raznovrstni partnerji drug drugemu posredujejo znanje. 


