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Predlog spremembe 378
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se pri pionirskih dognanjih bistveno 
pospeši napredek, bo ERC posamezne 
skupine podpiral pri raziskavah na vseh 
področjih temeljnih znanstvenih in 
tehnoloških raziskav, ki spadajo na 
področje uporabe Obzorja 2020, vključno z 
inženirstvom ter družbenimi in 
humanističnimi vedami. Po potrebi se 
lahko v skladu s cilji ERC in za učinkovito 
izvajanje upoštevajo posebne raziskovalne 
teme ali ciljne skupine (npr. nova 
generacija raziskovalcev/nastajajoče 
skupine). Posebna pozornost bo namenjena 
nastajajočim in hitro rastočim novim 
področjem s pionirskim znanjem ter 
povezanostjo med disciplinami.

Da se pri pionirskih dognanjih bistveno 
pospeši napredek, bo ERC posamezne 
skupine podpiral pri raziskavah na vseh 
področjih temeljnih znanstvenih in 
tehnoloških raziskav, ki spadajo na 
področje uporabe Obzorja 2020, vključno z 
inženirstvom ter družbenimi in 
humanističnimi vedami, in objavlja 
posebne razpise, v okviru katerih odlični 
znanstveniki ne bodo mogli opravljati 
raziskav v svoji državi izvori in štipendije 
ne bodo prenosljive v državo izvora.  Po 
potrebi se lahko v skladu s cilji ERC in za 
učinkovito izvajanje upoštevajo posebne 
raziskovalne teme ali ciljne skupine (npr. 
nova generacija raziskovalcev/nastajajoče 
skupine). Posebna pozornost bo namenjena 
nastajajočim in hitro rastočim novim 
področjem s pionirskim znanjem ter 
povezanostjo med disciplinami.

Or. it

Predlog spremembe 379
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se pri pionirskih dognanjih bistveno 
pospeši napredek, bo ERC posamezne 
skupine podpiral pri raziskavah na vseh 
področjih temeljnih znanstvenih in 
tehnoloških raziskav, ki spadajo na 
področje uporabe Obzorja 2020, vključno z 

Da se pri pionirskih dognanjih bistveno 
pospeši napredek, bo ERC posamezne 
skupine podpiral pri raziskavah na vseh 
področjih temeljnih znanstvenih in 
tehnoloških raziskav, ki spadajo na 
področje uporabe Obzorja 2020, vključno z 
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inženirstvom ter družbenimi in 
humanističnimi vedami. Po potrebi se 
lahko v skladu s cilji ERC in za učinkovito 
izvajanje upoštevajo posebne raziskovalne 
teme ali ciljne skupine (npr. nova 
generacija raziskovalcev/nastajajoče 
skupine). Posebna pozornost bo namenjena 
nastajajočim in hitro rastočim novim 
področjem s pionirskim znanjem ter 
povezanostjo med disciplinami.

inženirstvom ter družbenimi in 
humanističnimi vedami. Po potrebi se 
lahko v skladu s cilji ERC in za učinkovito 
izvajanje upoštevajo posebne raziskovalne 
teme ali ciljne skupine (npr. nova 
generacija raziskovalcev/nastajajoče 
skupine, ženske). Posebna pozornost bo 
namenjena nastajajočim in hitro rastočim 
novim področjem s pionirskim znanjem ter 
povezanostjo med disciplinami.

Or. en

Predlog spremembe 380
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1– del 1 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisni raziskovalci vseh starosti iz vseh 
držav sveta, vključno z raziskovalci, ki se 
želijo uveljaviti kot neodvisni vrhunski 
raziskovalci, prejmejo podporo, da lahko 
raziskujejo v Evropi.

Neodvisni raziskovalci vseh starosti iz vseh 
držav sveta, vključno z raziskovalci, ki se 
želijo uveljaviti kot neodvisni vrhunski 
raziskovalci, prejmejo podporo, da lahko 
raziskujejo v Evropi. Podpira se lahko tudi 
vračanje in ponovno vključevanje 
raziskovalcev po koncu obdobja 
financiranja s strani Evropskega 
raziskovalnega sveta, zlasti v kombinaciji 
s sistemom ustanavljanja mest 
predsednikov v evropskem raziskovalnem 
prostoru.

Or. en

Predlog spremembe 381
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1– del 1 – točka 1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neodvisni raziskovalci vseh starosti iz vseh 
držav sveta, vključno z raziskovalci, ki se 
želijo uveljaviti kot neodvisni vrhunski 
raziskovalci, prejmejo podporo, da lahko 
raziskujejo v Evropi.

Neodvisni raziskovalci vseh starosti in ne 
glede na njihov spol iz vseh držav sveta, 
vključno z raziskovalci, ki se želijo 
uveljaviti kot neodvisni vrhunski 
raziskovalci, prejmejo podporo, da lahko 
raziskujejo v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 382
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1– del 1 – točka 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave med odličnimi raziskovalci iz 
različnih držav članic se bodo spodbujale 
tudi prek razpisa ERC za subvencije za 
sinergijo, ki se je izkazal za zelo 
privlačnega za raziskovalce v prejšnjem 
okvirnem programu.

Or. en

Predlog spremembe 383
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1– del 1 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upoštevan bo pristop „na pobudo 
raziskovalcev“. To pomeni, da bo ERC 
podpiral projekte, ki jih izberejo 
raziskovalci v okviru tem razpisov za 
zbiranje predlogov. Predlogi se ocenijo 
izključno na podlagi merila odličnosti, ki 
so ga strokovnjaki prisodili med 

Upoštevan bo pristop „na pobudo 
raziskovalcev“. To pomeni, da bo ERC 
podpiral projekte, ki jih izberejo 
raziskovalci v okviru tem razpisov za 
zbiranje predlogov. Predlogi se ocenijo na 
podlagi merila odličnosti, ki so ga 
strokovnjaki prisodili med strokovnim 
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strokovnim ocenjevanjem, pri čemer se bo 
upoštevala odličnost novih skupin, novih 
generacij raziskovalcev ter uveljavljenih 
skupin ter posebna pozornost namenila 
izrazito pionirskim predlogom s temu 
primernim velikim znanstvenim 
tveganjem.

ocenjevanjem, pri čemer se bo upoštevala 
odličnost novih skupin, novih generacij 
raziskovalcev, zlasti v manj razvitih 
regijah, ter uveljavljenih skupin ter 
posebna pozornost namenila izrazito 
pionirskim predlogom s temu primernim 
velikim znanstvenim tveganjem.

Or. en

Predlog spremembe 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1– del 1 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upoštevan bo pristop „na pobudo 
raziskovalcev“. To pomeni, da bo ERC 
podpiral projekte, ki jih izberejo 
raziskovalci v okviru tem razpisov za 
zbiranje predlogov. Predlogi se ocenijo 
izključno na podlagi merila odličnosti, ki 
so ga strokovnjaki prisodili med 
strokovnim ocenjevanjem, pri čemer se bo 
upoštevala odličnost novih skupin, novih 
generacij raziskovalcev ter uveljavljenih 
skupin ter posebna pozornost namenila 
izrazito pionirskim predlogom s temu 
primernim velikim znanstvenim 
tveganjem.

Upoštevan bo pristop „na pobudo 
raziskovalcev“. To pomeni, da bo ERC 
podpiral projekte, ki jih izberejo 
raziskovalci v okviru tem razpisov za 
zbiranje predlogov. Predlogi se ocenijo 
izključno na podlagi merila odličnosti, ki 
so ga strokovnjaki prisodili med 
strokovnim ocenjevanjem, pri čemer se bo 
upoštevala odličnost novih skupin, novih 
generacij raziskovalcev ter uveljavljenih 
skupin in enakost spolov ter posebna 
pozornost namenila izrazito pionirskim 
predlogom s temu primernim velikim 
znanstvenim tveganjem.

Or. en

Obrazložitev

Na osnovi poročila Marie da Graça Carvalho, predlog spremembe 44.

Predlog spremembe 385
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Znanstvena strategija: (1) Razvijanje znanstvene strategije:

Or. en

Predlog spremembe 386
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Znanstveno upravljanje, spremljanje
in nadzor kakovosti:

(2) Izvajanje znanstvenega upravljanja, 
spremljanja in nadzora kakovosti:

Or. en

Predlog spremembe 387
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– če je potrebno z znanstvenega vidika, 
izrazi stališče o izvajanju in upravljanju 
razpisov za zbiranje predlogov, 
ocenjevalnih merilih, metodah za 
strokovni pregled, vključno o izboru
strokovnjakov, postopkih za strokovni 
pregled in ocenjevanju predlogov ter 
potrebnih izvedbenih pravilih in 
smernicah, na podlagi katerih se pod 
nadzorom Znanstvenega sveta odloči, 
kateri predlog se bo financiral, kot tudi o 
vseh drugih zadevah, ki vplivajo na 
dosežke in učinek dejavnosti ERC ter 
kakovost opravljenih raziskav, vključno z 
osnovnimi določbami o modelu sporazuma 
o štipendiji ERC;

– če je potrebno z znanstvenega vidika, 
izrazi stališče o izvajanju in upravljanju 
razpisov za zbiranje predlogov, razvija 
ocenjevalna merila, metode za strokovni 
pregled, vključno za izbor strokovnjakov, 
postopke za strokovni pregled in 
ocenjevanje predlogov ter potrebna
izvedbena pravila in smernice, na podlagi 
katerih se pod nadzorom Znanstvenega 
sveta odloči, kateri predlog se bo 
financiral, kot tudi o vseh drugih zadevah, 
ki vplivajo na dosežke in učinek dejavnosti 
ERC ter kakovost opravljenih raziskav, 
vključno z osnovnimi določbami o modelu 
sporazuma o štipendiji ERC;



PE492.815v01-00 8/127 AM\907981SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 388
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sporočanje in razširjanje: (3) Organizacija sporočanja in 
razširjanja:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotovi komunikacijo z znanstveno 
skupnostjo in ključnimi zainteresiranimi 
stranmi o dejavnostih in dosežkih ERC;

– zagotovi komunikacijo z znanstveno 
skupnostjo, ključnimi zainteresiranimi 
stranmi ter regionalnimi in nacionalnimi 
agencijami za financiranje o dejavnostih 
in dosežkih ERC;

Or. en

Predlog spremembe 390
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 3 – alinea 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– poskuša spodbujati dejavno udeležbo 
raziskovalcev iz nezadostno zastopanih 
evropskih regij;

Or. en

Predlog spremembe 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1 – točka 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

–  svojih dejavnostih redno poroča 
Komisiji.

– svojih dejavnostih redno poroča 
Komisiji, Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. fr

Predlog spremembe 392
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člani Znanstvenega sveta prejmejo honorar 
za opravljene naloge ter po potrebi 
povračilo za potne stroške in dnevnice.

Člani Znanstvenega sveta prejmejo honorar 
za opravljene naloge ter po potrebi 
povračilo 50 % ustrezno dokumentiranih 
potnih stroškov in dnevnic.

Or. it

Obrazložitev

Določiti je treba zgornjo mejo povračila potnih stroškov in dnevnic, da se preprečijo zlorabe 
in zapravljanje sredstev.
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Predlog spremembe 393
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik ERC bo imel za čas 
imenovanja prostore v Bruslju in večino 
svojega časa namenil delovanju ERC. 
Njegov honorar je sorazmeren z višjim 
vodstvenim kadrom Komisije.

Predsednik ERC bo imel za čas 
imenovanja prostore v Bruslju. Njegov 
honorar je sorazmeren z višjim vodstvenim 
kadrom Komisije.

Or. it

Predlog spremembe 394
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet izmed svojih članov izvoli 
tri podpredsednike, ki predsedniku 
pomagajo pri reprezentativnih in 
organizacijskih nalogah. Podpredsedniki 
imajo lahko tudi naziv podpredsednika
Evropskega raziskovalnega sveta.

Znanstveni svet izmed svojih članov izvoli 
podpredsednika, ki predsedniku pomaga
pri reprezentativnih in organizacijskih 
nalogah. Podpredsednik ima naziv 
podpredsednik Evropskega raziskovalnega 
sveta.

Or. it

Predlog spremembe 395
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč bo zagotovljena trem 
podpredsednikom, da se zagotovi 
primerna lokalna upravna pomoč na 

črtano
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njihovih matičnih inštitutih.

Or. it

Obrazložitev

Izogibati se je treba podvajanju upravnih postopkov, da se prepreči zapravljanje sredstev.

Predlog spremembe 396
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik ERC in člani Znanstvenega 
sveta opravljajo izključno naloge, ki 
izhajajo iz te funkcije, in za polni delovni 
čas. 

Or. it

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost in neodvisnost Evropskega raziskovalnega centra, je treba jasno 
opredeliti podlago, na kateri mora ta opravljati svoje strokovne naloge.

Predlog spremembe 397
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uprava ERC bo imela v ta namen 
zaposleno osebje, h kateremu bodo po 
potrebi spadali tudi uradniki iz institucij 
Unije in ki bo opravljalo zgolj upravne 
naloge, da se zagotovita stabilnost in 
kontinuiteta, potrebni za učinkovito 
upravo.

Uprava ERC bo imela v ta namen 
zaposleno osebje, ki bo opravljalo zgolj 
upravne naloge, da se zagotovita stabilnost 
in kontinuiteta, potrebni za učinkovito 
upravo.
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Or. it

Predlog spremembe 398
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uprava ERC bo imela v ta namen 
zaposleno osebje, h kateremu bodo po 
potrebi spadali tudi uradniki iz institucij 
Unije in ki bo opravljalo zgolj upravne 
naloge, da se zagotovita stabilnost in 
kontinuiteta, potrebni za učinkovito 
upravo.

Upravljanje ERC bodo opravljali uradniki, 
ki so zaposleni v institucijah Unije in ki 
bodo opravljali zgolj upravne naloge, da se 
zagotovita stabilnost in kontinuiteta, 
potrebni za učinkovito upravo.

Or. it

Predlog spremembe 399
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– po upoštevanju mnenja Znanstvenega 
sveta imenovala direktorja in višje 
uslužbence posebne izvedbene strukture;

– po upoštevanju mnenja Znanstvenega 
sveta imenovala ter razrešila direktorja in 
višje uslužbence posebne izvedbene 
strukture;

Or. fr

Predlog spremembe 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1 – alinea 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– programski odbor redno obveščala o 
izvajanju dejavnosti ERC.

– programski odbor redno obveščala o 
izvajanju dejavnosti ERC in o rezultatih 
ter zagotavljala, da je nenehno obveščen o 
zadnjih informacijah.

Or. en

Predlog spremembe 401
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– programski odbor redno obveščala o 
izvajanju dejavnosti ERC.

– programski odbor, Evropski parlament 
in Svet redno obveščala o izvajanju 
dejavnosti ERC.

Or. it

Obrazložitev

Dejavnosti ERC morajo biti bolj pregledne in jih je treba učinkoviteje spremljati.

Predlog spremembe 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov v 
zgodnji fazi je potrebno za uspešno iskanje 
novih temeljev za izrazito nove prihodnje 
tehnologije. Ker je ta dejavnost izrazito 
tematsko neopredeljena in nedoločevalna, 
omogoča nove ideje v najširšem spektru 

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov na 
začetni stopnji je potrebno za uspešno 
iskanje novih temeljev za izrazito nove 
prihodnje tehnologije. Ker je ta dejavnost 
izrazito tematsko neopredeljena in 
nedoločevalna, omogoča nove ideje v 



PE492.815v01-00 14/127 AM\907981SL.doc

SL

tem in disciplin, ne glede na to, kdaj se 
porodijo in od kod prihajajo. Spodbujanje 
takih krhkih idej zahteva prilagodljiv, 
tveganju prijazen in zelo meddisciplinaren 
raziskovalni pristop, ki znatno presega 
stroge tehnološke okvire. Da se v 
prihodnosti doseže vodilni položaj znanosti 
in industrije, je odločilno, da se na 
področju raziskav in inovacij pritegne in 
spodbuja udeležba novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci in MSP z visoko razvito
tehnologijo.

najširšem spektru tem in disciplin, ne glede 
na to, kdaj se porodijo in od kod prihajajo. 
Spodbujanje takih krhkih idej zahteva 
prilagodljiv, tveganju prijazen in zelo 
meddisciplinaren raziskovalni pristop, ki 
znatno presega stroge tehnološke okvire. 
Da se v prihodnosti doseže vodilni položaj 
znanosti in industrije, je odločilno, da se na 
področju raziskav in inovacij pritegne in 
spodbuja udeležba novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci in MSP z visoko razvito 
tehnologijo.

Or. en

Predlog spremembe 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti vseh treh stebrov FET 
dopolnjuje širok sklop dejavnosti mrežnega 
povezovanja in na skupnosti temelječih 
dejavnosti, ki pomagajo ustvariti plodno in 
dinamično evropsko podlago za 
znanstveno naravnane raziskave na 
področju prihodnjih tehnologij. Podpirajo 
prihodnji razvoj dejavnosti FET, 
spodbujajo razpravo o posledicah novih 
tehnologij in povečujejo njihov učinek.

Dejavnosti vseh treh stebrov FET 
dopolnjuje širok sklop dejavnosti mrežnega 
povezovanja in na skupnosti temelječih 
dejavnosti, ki pomagajo ustvariti plodno in 
dinamično evropsko podlago za 
znanstveno naravnane raziskave na 
področju prihodnjih tehnologij. Podpirajo 
prihodnji razvoj dejavnosti FET, 
spodbujajo razpravo o posledicah novih 
tehnologij in povečujejo njihov učinek.
Dejavnosti FET bi morale biti odprte za 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnih interesov in obojestranskih 
koristi, pri čemer pa se zaščitijo evropski 
interesi.

Or. en

Predlog spremembe 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svetovalni odbor FET bo zainteresiranim 
stranem omogočil, da sodelujejo pri 
splošni znanstveni strategiji, vključno pri 
opredeljevanju delovnega programa.

Komisija se bo morala o programu FEST 
posvetovati z ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi, tudi najuglednejšimi 
znanstveniki, raziskovalci in inženirji z 
ustreznim strokovnim znanjem, ki bodo 
zagotovili raznolikost raziskovalnih 
področij in nastopali v svojem imenu ter 
tako prispevali k splošni znanstveni 
strategiji. Zlasti se bodo posvetovali glede 
opredelitve prednostnih nalog in 
potrebnih sprememb delovnega programa, 
vključno z razpisi za zbiranje predlogov in 
merili, ki preprečujejo podvajanje.

Da se kar najbolj zmanjša podvajanje 
prizadevanj, bi morala Komisija poskušati 
uporabiti obstoječe instrumente za 
posvetovanje, kjerkoli je to mogoče, pri 
izvajanju Obzorja 2020, kot so med 
drugim evropska partnerstva za inovacije, 
evropske tehnološke platforme in pobude 
za skupno načrtovanje programov.

Or. en

Predlog spremembe 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaj 60 % sredstev za prihodnje in 
nastajajoče znanosti in tehnologije bo 
dodeljenih skupnim pionirskim 
raziskavam od spodaj navzgor na vseh 
področjih, največ 25 % pa bo 
osredotočenih na uresničevanje nekaterih 
zapletenih vodilnih pobud na področju 
prihodnjih in nastajajočih znanosti in 
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tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 406
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se zlasti lahko doseže s strukturiranjem 
in izboljšanjem odličnosti v bistvenem delu 
visokokakovostnega začetnega 
usposabljanja raziskovalcev in doktorantov 
na začetku poklicne poti v vseh državah 
članicah in pridruženih državah. Če 
raziskovalce na začetku poklicne poti 
pridobijo različne spretnosti, ki jim bodo 
pomagale pri reševanju sedanjih in 
prihodnjih izzivov, bo naslednja generacija 
raziskovalcev imela koristi od izboljšanih 
poklicnih možnosti v javnem in zasebnem 
sektorju ter tako povečala privlačnost 
raziskovalnih poklicnih poti za mlade.

To se zlasti lahko doseže s strukturiranjem 
in izboljšanjem odličnosti v bistvenem delu 
visokokakovostnega začetnega 
usposabljanja raziskovalcev in doktorantov 
na začetku poklicne poti v vseh državah 
članicah in pridruženih državah. Če 
raziskovalce na začetku poklicne poti 
pridobijo različne spretnosti, ki jim bodo 
pomagale pri reševanju sedanjih in 
prihodnjih izzivov, bo naslednja generacija 
raziskovalcev imela koristi od izboljšanih 
poklicnih možnosti v javnem in zasebnem 
sektorju, vključno z neprofitnim 
civilnodružbenim sektorjem, ter tako 
povečala privlačnost raziskovalnih 
poklicnih poti za mlade.

Or. en

Predlog spremembe 407
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se zlasti lahko doseže s strukturiranjem 
in izboljšanjem odličnosti v bistvenem delu 
visokokakovostnega začetnega 

To se zlasti lahko doseže s strukturiranjem 
in izboljšanjem odličnosti v bistvenem delu 
visokokakovostnega začetnega 
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usposabljanja raziskovalcev in doktorantov
na začetku poklicne poti v vseh državah 
članicah in pridruženih državah. Če 
raziskovalce na začetku poklicne poti 
pridobijo različne spretnosti, ki jim bodo 
pomagale pri reševanju sedanjih in 
prihodnjih izzivov, bo naslednja generacija 
raziskovalcev imela koristi od izboljšanih 
poklicnih možnosti v javnem in zasebnem 
sektorju ter tako povečala privlačnost 
raziskovalnih poklicnih poti za mlade.

usposabljanja raziskovalcev in 
doktorandov na začetku poklicne poti v 
vseh državah članicah in pridruženih 
državah. Če raziskovalci na začetku 
poklicne poti pridobijo različne spretnosti, 
ki jim bodo pomagale pri reševanju 
sedanjih in prihodnjih izzivov, bo 
naslednja generacija raziskovalcev imela 
koristi od izboljšanih poklicnih možnosti v 
javnem in zasebnem sektorju ter tako 
povečala privlačnost raziskovalnih 
poklicnih poti za mlade. Tudi zato je treba 
doktorande jasno opredeliti kot ključno 
ciljno populacijo novega programa za 
izobraževanje, usposabljanje, mlade in 
šport, pri tem pa zagotoviti 
komplementarnost sredstev z Obzorjem 
2020.

Or. fr

Predlog spremembe 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrep se bo izvajal s podporo konkurenčno 
izbranim raziskovalnim programom 
usposabljanja iz vse Unije, ki jih izvajajo 
partnerstva med univerzami, raziskovalne 
ustanove, podjetja, MSP in drugi družbeno-
gospodarskimi akterji iz različnih 
evropskih ter drugih držav. Podpirale se 
bodo tudi posamezne ustanove, ki bodo 
lahko zagotovile enako obogatitveno 
okolje. Da se izpolnijo različne potrebe, bo 
pri uresničevanju ciljev treba zagotoviti 
prožnost. Uspešna partnerstva praviloma 
spremljajo mreže za raziskovalno 
usposabljanje ali industrijski doktorati, 
medtem ko posamezne ustanove običajno 
sodelujejo v inovativnih doktorskih 
programih. V tem okviru je predvidena 

Ukrep se bo izvajal s podporo konkurenčno 
izbranim raziskovalnim programom 
usposabljanja iz vse Unije, ki 
raziskovalcem omogočajo razvoj lastnega 
raziskovalnega načrta, izvajajo pa jih
partnerstva med univerzami, raziskovalne 
ustanove, podjetja, MSP in drugi družbeno-
gospodarskimi akterji iz različnih 
evropskih ter drugih držav. Podpirale se 
bodo tudi posamezne ustanove, ki bodo 
lahko zagotovile enako obogatitveno 
okolje. Da se izpolnijo različne potrebe, bo 
pri uresničevanju ciljev treba zagotoviti 
prožnost. Uspešna partnerstva med drugim
praviloma spremljajo mreže za 
raziskovalno usposabljanje ali industrijski 
doktorati, medtem ko posamezne ustanove 
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podpora za najboljše raziskovalce na 
začetku poklicne poti, ki želijo sodelovati v 
teh odličnih programih, ne glede na to, iz 
katere države prihajajo.

običajno, ne pa nujno, sodelujejo v 
inovativnih doktorskih programih. V tem 
okviru je predvidena podpora za najboljše 
raziskovalce na začetku poklicne poti, ki 
želijo sodelovati v teh odličnih programih, 
ne glede na to, iz katere države prihajajo.

Or. en

Predlog spremembe 409
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrep se bo izvajal s podporo konkurenčno 
izbranim raziskovalnim programom 
usposabljanja iz vse Unije, ki jih izvajajo 
partnerstva med univerzami, raziskovalne 
ustanove, podjetja, MSP in drugi družbeno-
gospodarskimi akterji iz različnih 
evropskih ter drugih držav. Podpirale se 
bodo tudi posamezne ustanove, ki bodo 
lahko zagotovile enako obogatitveno 
okolje. Da se izpolnijo različne potrebe, bo 
pri uresničevanju ciljev treba zagotoviti 
prožnost. Uspešna partnerstva praviloma 
spremljajo mreže za raziskovalno 
usposabljanje ali industrijski doktorati, 
medtem ko posamezne ustanove običajno 
sodelujejo v inovativnih doktorskih 
programih. V tem okviru je predvidena 
podpora za najboljše raziskovalce na 
začetku poklicne poti, ki želijo sodelovati v 
teh odličnih programih, ne glede na to, iz 
katere države prihajajo.

Ukrep se bo izvajal s podporo konkurenčno 
izbranim raziskovalnim programom 
usposabljanja iz vse Unije, ki jih izvajajo 
partnerstva med univerzami, raziskovalne 
ustanove, podjetja, MSP in drugi družbeno-
gospodarskimi akterji iz različnih 
evropskih ter drugih držav. Podpirale se 
bodo tudi posamezne ustanove, ki bodo 
lahko zagotovile enako obogatitveno 
okolje. Da se izpolnijo različne potrebe, bo 
pri uresničevanju ciljev v smislu trajanja, 
ustanove gostiteljice, števila udeležencev 
usposabljanja v celotnem dogovorjenem 
gostiteljskem omrežju in obsega finančnih 
sredstev za projekt treba zagotoviti 
popolno prožnost. Uspešna partnerstva 
praviloma spremljajo mreže za 
raziskovalno usposabljanje ali industrijski 
doktorati ali kombinacije teh, kot so 
virtualni centri za izobraževanje, medtem 
ko posamezne ustanove običajno 
sodelujejo v inovativnih doktorskih 
programih. V tem okviru je predvidena 
podpora za najboljše raziskovalce na 
začetku poklicne poti, ki želijo sodelovati v 
teh odličnih programih, ne glede na to, iz 
katere države prihajajo.

Or. en
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Predlog spremembe 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V teh programih usposabljanja bodo 
obravnavani razvoj in širjenje ključnih 
raziskovalnih sposobnosti, pri čemer bodo 
raziskovalci pridobili raziskovalno 
mišljenje, podjetniški duh in inovacijske 
spretnosti, ki bodo ustrezale prihodnjim 
potrebam trga delovne sile. Programi bodo 
zagotovili tudi usposabljanje na področju 
prenosljivih sposobnosti, kot so timsko 
delo, pripravljenost prevzemanja tveganj, 
projektno vodenje, standardizacija, 
podjetništvo, etika, pravice intelektualne 
lastnine, sporočanje in družbeni domet, ki 
so bistveni za ustvarjanje, razvoj, trženje in 
razpršitev inovacij.

V teh programih usposabljanja bodo 
obravnavani razvoj in širjenje ključnih 
raziskovalnih sposobnosti, ki 
raziskovalcem omogočajo razvoj lastnega 
raziskovalnega načrta, pri čemer bodo 
raziskovalci pridobili raziskovalno 
mišljenje, podjetniški duh in inovacijske 
spretnosti, ki bodo ustrezale prihodnjim 
potrebam trga delovne sile. Programi bodo 
zagotovili tudi usposabljanje na področju 
prenosljivih sposobnosti, kot so timsko 
delo, pripravljenost prevzemanja tveganj, 
projektno vodenje, standardizacija, 
podjetništvo, etika, pravice intelektualne 
lastnine, sporočanje in družbeni domet, ki 
so bistveni za ustvarjanje, razvoj, trženje in 
razpršitev inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 411
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V teh programih usposabljanja bodo 
obravnavani razvoj in širjenje ključnih 
raziskovalnih sposobnosti, pri čemer bodo 
raziskovalci pridobili raziskovalno 
mišljenje, podjetniški duh in inovacijske 
spretnosti, ki bodo ustrezale prihodnjim 
potrebam trga delovne sile. Programi bodo 
zagotovili tudi usposabljanje na področju 

V teh programih usposabljanja bodo 
obravnavani razvoj in širjenje ključnih 
raziskovalnih sposobnosti, pri čemer bodo 
raziskovalci pridobili raziskovalno 
mišljenje, podjetniški duh in inovacijske 
spretnosti, ki bodo ustrezale prihodnjim 
potrebam trga delovne sile. Programi bodo 
zagotovili tudi usposabljanje na področju 
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prenosljivih sposobnosti, kot so timsko 
delo, pripravljenost prevzemanja tveganj, 
projektno vodenje, standardizacija, 
podjetništvo, etika, pravice intelektualne 
lastnine, sporočanje in družbeni domet, ki 
so bistveni za ustvarjanje, razvoj, trženje in 
razpršitev inovacij.

prenosljivih sposobnosti, kot so timsko 
delo, pripravljenost prevzemanja tveganj, 
projektno vodenje, standardizacija, 
podjetništvo, etika, pravice intelektualne 
lastnine (PIL), sporočanje in družbeni 
domet, ki so bistveni za ustvarjanje, razvoj, 
trženje in razpršitev inovacij.

Or. en

Obrazložitev

Kratice je treba v besedilu uvesti.

Predlog spremembe 412
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora privlačiti najboljše evropske 
in neevropske raziskovalce. Pri tem je treba 
zlasti podpirati privlačne poklicne 
možnosti za izkušene raziskovalce v 
javnem in zasebnem sektorju ter njihovo 
mobilnost med državami, sektorji in 
disciplinami, da se poveča njihov 
ustvarjalni in inovacijski potencial.

Evropa mora privlačiti najboljše evropske 
in neevropske raziskovalce. Pri tem je treba 
zlasti podpirati privlačne poklicne 
možnosti za izkušene raziskovalce v 
javnem in zasebnem sektorju, vključno z 
neprofitnim civilnodružbenim sektorjem,
ter spodbujati njihovo mobilnost med 
državami, sektorji in disciplinami, da se 
poveča njihov ustvarjalni in inovacijski 
potencial.

Or. en

Predlog spremembe 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora privlačiti najboljše evropske 
in neevropske raziskovalce. Pri tem je treba 
zlasti podpirati privlačne poklicne 
možnosti za izkušene raziskovalce v 
javnem in zasebnem sektorju ter njihovo
mobilnost med državami, sektorji in 
disciplinami, da se poveča njihov 
ustvarjalni in inovacijski potencial.

Evropa mora privlačiti najboljše evropske 
in neevropske raziskovalce. Pri tem je treba 
zlasti podpirati privlačne poklicne 
možnosti za raziskovalce v zgodnji fazi in
izkušene raziskovalce v javnem in 
zasebnem sektorju ter njihovo mobilnost 
med državami, sektorji in disciplinami, da 
se poveča njihov ustvarjalni in inovacijski 
potencial.

Or. en

Predlog spremembe 414
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpirale se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Dodatna finančna sredstva bi morala biti 
na voljo tudi za spodbujanje mobilnosti 
raziskovalcev smeri ustanov v manj 
razvitih regijah. Z začasnimi napotitvami 
se bo podpirala tudi njihova mobilnost iz 
javnega v zasebni sektor. Podpiralo se bo 
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ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

tudi kombinirani polovični delovni čas med 
javnim in zasebnim sektorjem, da se 
pospeši prenos znanja med sektorji in 
spodbudi ustanavljanje novih podjetij. 
Take prikrojene raziskovalne možnosti 
bodo obetavnim raziskovalcem pomagale, 
da postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Or. en

Predlog spremembe 415
András Gyürk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpirale se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP, raziskovalnih 
infrastrukturah, skupnostih znanja in 
inovacij EIT ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpiralo se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
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postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Or. en

Predlog spremembe 416
Marisa Matias

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpirale se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP, organizacijah civilne 
družbe ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni
sektor. Podpiralo se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
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sektorjem.

Or. en

Predlog spremembe 417
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpirale se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP, organizacijah civilne 
družbe ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpiralo se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Or. en
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Predlog spremembe 418
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpirale se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpiralo se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih in odcepljenih podjetij. 
Take prikrojene raziskovalne možnosti 
bodo obetavnim raziskovalcem pomagale, 
da postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Or. en

Predlog spremembe 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci, ne 
glede na narodnost, ki želijo z 
nadnacionalno ali mednarodno mobilnostjo 
izboljšati svoje sposobnosti. Podpirajo se 
lahko skozi vse različne faze poklicne poti, 
vključno z najmlajšimi raziskovalci tik po 
pridobitvi doktorata ali z enakovrednimi 
izkušnjami. Ti raziskovalci bodo prejeli 
sredstva, če bodo mobilni med državami 
ter na univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpirale se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Sredstva bodo prejeli najboljši in 
najobetavnejši izkušeni raziskovalci in 
raziskovalci v zgodnji fazi, ne glede na 
narodnost, ki želijo z nadnacionalno ali 
mednarodno mobilnostjo izboljšati svoje 
sposobnosti. Podpirajo se lahko skozi vse 
različne faze poklicne poti, vključno z 
najmlajšimi raziskovalci tik po pridobitvi 
doktorata ali z enakovrednimi izkušnjami. 
Ti raziskovalci bodo prejeli sredstva, če 
bodo mobilni med državami ter na 
univerzah, raziskovalnih ustanovah, 
podjetjih, MSP ali pri drugih družbeno-
gospodarskih akterjih po lastni izbiri širili 
ali izpopolnjevali svoje sposobnosti, pri 
čemer bodo sodelovali pri raziskovalnih in 
inovacijskih projektih, ki ustrezajo 
njihovim osebnim potrebam in interesom. 
Z začasnimi napotitvami se bo podpirala 
tudi njihova mobilnost iz javnega v zasebni 
sektor. Podpirale se bo tudi kombinirani 
polovični delovni čas med javnim in 
zasebnim sektorjem, da se pospeši prenos 
znanja med sektorji in spodbudi 
ustanavljanje novih podjetij. Take 
prikrojene raziskovalne možnosti bodo 
obetavnim raziskovalcem pomagale, da 
postanejo povsem neodvisni, ter olajšale 
poklicni prehod med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Or. en

Predlog spremembe 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se lahko obstoječi potencial 
raziskovalcev izkoristil v celoti, se bodo 
podpirale tudi vrnitve na poklicno 
raziskovalno pot po premoru.

Da bi se lahko obstoječi potencial 
raziskovalcev izkoristil v celoti, se bodo 
podpirale vrnitve na poklicno raziskovalno 
pot po premoru. Podpira se tudi ponovno 
vključevanje raziskovalcev na položaje 
dolgoročnejših raziskav v Evropi, tudi v 
njihovi državi izvora, po njihovi 
mednarodni izkušnji mobilnosti.
Mobilnost in priložnosti za razvoj poklicne 
poti raziskovalcev bi bilo treba podpirati s 
spodbujanjem mehanizmov, kot je na 
primer obstoječa mreža Euraxess.

Or. en

Predlog spremembe 421
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni izzivi so vedno bolj globalni, 
zato je čezmejno in medsektorsko 
sodelovanje odločilno za njihovo uspešno 
reševanje. Izmenjava znanja in idej vse od 
raziskav do trga je zato bistvena in se lahko 
doseže samo s povezovanjem ljudi. Pri tem 
se bodo s podporo spodbujale prožne 
izmenjave visoko usposobljenega 
raziskovalnega in inovacijskega osebja 
med sektorji, državami in disciplinami.

Družbeni izzivi so vedno bolj globalni, 
zato je čezmejno in medsektorsko 
sodelovanje odločilno za njihovo uspešno 
reševanje. Izmenjava znanja in idej vse od 
raziskav do družbe in do trga je zato 
bistvena in se lahko doseže samo s 
povezovanjem ljudi. Pri tem se bodo s 
podporo spodbujale prožne izmenjave 
visoko usposobljenega raziskovalnega in 
inovacijskega osebja med sektorji, 
državami in disciplinami.

Or. en

Predlog spremembe 422
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni izzivi so vedno bolj globalni, 
zato je čezmejno in medsektorsko 
sodelovanje odločilno za njihovo uspešno 
reševanje. Izmenjava znanja in idej vse od 
raziskav do trga je zato bistvena in se lahko 
doseže samo s povezovanjem ljudi. Pri tem 
se bodo s podporo spodbujale prožne 
izmenjave visoko usposobljenega 
raziskovalnega in inovacijskega osebja 
med sektorji, državami in disciplinami.

Družbeni izzivi so vedno bolj globalni, 
zato je čezmejno in medsektorsko 
sodelovanje odločilno za njihovo uspešno 
reševanje. Izmenjava znanja in idej vse od 
raziskav do družbe in do trga je zato 
bistvena in se lahko doseže samo s 
povezovanjem ljudi. Pri tem se bodo s 
podporo spodbujale prožne izmenjave 
visoko usposobljenega raziskovalnega in 
inovacijskega osebja med sektorji, 
državami in disciplinami.

Or. en

Predlog spremembe 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem. V tem smislu bi bilo 
treba okrepiti industrijske doktorske 
programe kot pomemben element za 
spodbujanje inovativnega duha med 
raziskovalci in ustvarjanje tesnejših vezi 
med industrijo in akademskim svetom.
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Predlog spremembe 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
okrepitev raziskovalnih zmogljivosti v 
državah v razvoju se bodo zanje izvajali 
posebni ukrepi. Za podporo lahko zaprosi 
raziskovalno in inovacijsko osebje na vseh 
stopnjah poklicne poti, od najmlajšega 
(podiplomski raziskovalec) do najvišjega 
(vodilni raziskovalec), vključno z 
upravnim in tehničnim osebjem.

Or. fr

Obrazložitev

Želja Evrope, izražena v odstavku 3.2 Spodbujanje odličnosti s čezmejno in medsektorsko 
mobilnostjo, da bi pritegnila najboljše neevropske raziskovalce, etično ni predstavljiva brez 
ustreznega prizadevanja, da bi se okrepile raziskovalne zmogljivosti v državah v razvoju.

Predlog spremembe 425
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
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bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
okrepitev raziskovalnih zmogljivosti v 
državah v razvoju se bodo zanje izvajali 
posebni ukrepi. Za podporo lahko zaprosi 
raziskovalno in inovacijsko osebje na vseh 
stopnjah poklicne poti, od najmlajšega 
(podiplomski raziskovalec) do najvišjega 
(vodilni raziskovalec), vključno z 
upravnim in tehničnim osebjem.

Or. fr

Obrazložitev

Želja Evrope, izražena v odstavku 3.2 Spodbujanje odličnosti s čezmejno in medsektorsko 
mobilnostjo, da bi pritegnila najboljše neevropske raziskovalce, etično ni predstavljiva brez 
ustreznega prizadevanja, da bi se okrepile raziskovalne zmogljivosti v državah v razvoju.

Predlog spremembe 426
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
okrepitev raziskovalnih zmogljivosti v 
državah v razvoju se bodo zanje izvajali 
posebni ukrepi. Za podporo lahko zaprosi 
raziskovalno in inovacijsko osebje na vseh 
stopnjah poklicne poti, od najmlajšega 
(podiplomski raziskovalec) do najvišjega 
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(vodilni raziskovalec), vključno z 
upravnim in tehničnim osebjem.

Or. fr

Predlog spremembe 427
András Gyürk

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP, 
raziskovalnimi infrastrukturami, 
skupnostmi znanja in inovacij EIT in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

Or. en

Predlog spremembe 428
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP in 

Da se okrepi mednarodno sodelovanje, se 
bodo z evropskimi sredstvi v okviru 
partnerstev med univerzami, 
raziskovalnimi ustanovami, MSP, 



PE492.815v01-00 32/127 AM\907981SL.doc

SL

drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

civilnodružbenimi organizacijami in 
drugimi družbeno-gospodarskimi akterji v 
Evropi ter med Evropo in tretjimi državami 
financirale kratkoročne izmenjave 
raziskovalnega in inovacijskega osebja. Za 
podporo lahko zaprosi raziskovalno in 
inovacijsko osebje na vseh stopnjah 
poklicne poti, od najmlajšega (podiplomski 
raziskovalec) do najvišjega (vodilni 
raziskovalec), vključno z upravnim in 
tehničnim osebjem.

Or. en

Predlog spremembe 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za učinkovito reševanje izzivov je bistveno 
spremljanje napredka. V okviru programa 
se bodo podpirali razvoj kazalnikov in 
analiza podatkov o mobilnosti, spretnostih 
in poklicnih poteh raziskovalcev, da se 
ugotovijo vrzeli pri ukrepih Marie Curie ter 
izboljša učinek teh ukrepov. Pri izvajanju 
teh dejavnosti bo poudarek na sinergijah in 
tesnem usklajevanju s podpornimi ukrepi, 
ki se za raziskovalce, njihove delodajalce 
in financerje izvajajo v okviru cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“. 
Financirali se bodo posebni ukrepi, ki 
podpirajo pobude, s katerimi se ozavešča 
pomembnost poklicne poti raziskovalca ter 
razširjajo rezultati raziskav in inovacij, ki 
so rezultat ukrepov Marie Curie.

Za učinkovito reševanje izzivov je bistveno 
spremljanje napredka. V okviru programa 
se bodo podpirali razvoj kazalnikov in 
analiza podatkov o mobilnosti, spretnostih 
in poklicnih poteh raziskovalcev, da se 
ugotovijo vrzeli pri ukrepih Marie Curie ter 
izboljša učinek teh ukrepov. Pri izvajanju 
teh dejavnosti bo poudarek na sinergijah in 
tesnem usklajevanju s podpornimi ukrepi, 
ki se za raziskovalce, njihove delodajalce 
in financerje izvajajo v okviru cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“. 
Financirali se bodo posebni ukrepi, ki 
podpirajo pobude, s katerimi se ozavešča 
pomembnost poklicne poti raziskovalca, 
pomaga tistim, ki se vračajo na delovno 
mesto po prekinitvi na poklicni poti, ter 
razširjajo rezultati raziskav in inovacij, ki 
so rezultat ukrepov Marie Curie.

Or. en



AM\907981SL.doc 33/127 PE492.815v01-00

SL

Predlog spremembe 430
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za učinkovito reševanje izzivov je bistveno 
spremljanje napredka. V okviru programa 
se bodo podpirali razvoj kazalnikov in 
analiza podatkov o mobilnosti, spretnostih 
in poklicnih poteh raziskovalcev, da se 
ugotovijo vrzeli pri ukrepih Marie Curie ter 
izboljša učinek teh ukrepov. Pri izvajanju 
teh dejavnosti bo poudarek na sinergijah in 
tesnem usklajevanju s podpornimi ukrepi, 
ki se za raziskovalce, njihove delodajalce 
in financerje izvajajo v okviru cilja 
„Vključujoče, inovativne in varne 
družbe“. Financirali se bodo posebni 
ukrepi, ki podpirajo pobude, s katerimi se 
ozavešča pomembnost poklicne poti 
raziskovalca ter razširjajo rezultati raziskav 
in inovacij, ki so rezultat ukrepov Marie 
Curie.

Za učinkovito reševanje izzivov je bistveno 
spremljanje napredka. V okviru programa 
se bodo podpirali razvoj kazalnikov in 
analiza podatkov o mobilnosti, spretnostih 
in poklicnih poteh raziskovalcev, da se 
ugotovijo vrzeli pri ukrepih Marie Curie ter 
izboljša učinek teh ukrepov. Pri izvajanju 
teh dejavnosti bo poudarek na sinergijah in 
tesnem usklajevanju s podpornimi ukrepi, 
ki se za raziskovalce, njihove delodajalce 
in financerje izvajajo v okviru cilja 
„Znanost za družbo in z njo“. Financirali 
se bodo posebni ukrepi, ki podpirajo 
pobude, s katerimi se ozavešča 
pomembnost poklicne poti raziskovalca ter 
razširjajo rezultati raziskav in inovacij, ki 
so rezultat ukrepov Marie Curie.

Or. en

Predlog spremembe 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih Marie Curie se lahko sodeluje z 
vsemi dejavnostmi usposabljanja in razvoja 
poklicne poti z vseh raziskovalnih in 
inovacijskih področjih, ki so določena v 
Pogodbi, od temeljnih raziskav do uvedbe 
na trg in inovacijskih storitev. Prosilci 
bodo lahko svobodno izbirali raziskovalna 
in inovacijska področja oziroma sektorje.

Pri ukrepih Marie Curie se lahko sodeluje z 
vsemi dejavnostmi usposabljanja in razvoja 
poklicne poti z vseh raziskovalnih in 
inovacijskih področjih, ki so določena v 
Pogodbi, od temeljnih raziskav – tudi v 
družbenih vedah in humanistiki – do 
uvedbe na trg in inovacijskih storitev. 
Prosilci bodo lahko svobodno izbirali 
raziskovalna in inovacijska področja 
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oziroma sektorje.

Or. en

Predlog spremembe 432
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri vseh navedenih dejavnostih bo 
pozornost namenjena spodbujanju številne 
udeležbe podjetij, zlasti MSP, ter drugih 
družbeno-gospodarskih akterjev, da se 
zagotovita uspešno izvajanje in 
učinkovanje ukrepov Marie Curie. 
Dolgoročno sodelovanje med višješolskim 
ustanovami, raziskovalnimi organizacijami 
in zasebnim sektorjem se ob upoštevanju 
zaščite pravic intelektualne lastnine 
spodbuja pri vseh ukrepih Marie Curie.

Pri vseh navedenih dejavnostih bo 
pozornost namenjena spodbujanju številne 
udeležbe podjetij, zlasti MSP,
civilnodružbenih organizacij ter drugih 
družbeno-gospodarskih akterjev, da se 
zagotovita uspešno izvajanje in 
učinkovanje ukrepov Marie Curie. 
Dolgoročno sodelovanje med višješolskim 
ustanovami, raziskovalnimi organizacijami 
in zasebnim sektorjem se ob upoštevanju 
zaščite pravic intelektualne lastnine 
spodbuja pri vseh ukrepih Marie Curie.

Or. en

Predlog spremembe 433
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri vseh navedenih dejavnostih bo 
pozornost namenjena spodbujanju številne 
udeležbe podjetij, zlasti MSP, ter drugih 
družbeno-gospodarskih akterjev, da se 
zagotovita uspešno izvajanje in 
učinkovanje ukrepov Marie Curie. 
Dolgoročno sodelovanje med višješolskim 
ustanovami, raziskovalnimi organizacijami 

Pri vseh navedenih dejavnostih bo 
pozornost namenjena spodbujanju številne 
udeležbe podjetij, zlasti MSP,
civilnodružbenih organizacij ter drugih 
družbeno-gospodarskih akterjev, da se 
zagotovita uspešno izvajanje in 
učinkovanje ukrepov Marie Curie. 
Dolgoročno sodelovanje med višješolskim 
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in zasebnim sektorjem se ob upoštevanju 
zaščite pravic intelektualne lastnine 
spodbuja pri vseh ukrepih Marie Curie.

ustanovami, raziskovalnimi organizacijami 
in zasebnim sektorjem se ob upoštevanju 
zaščite pravic intelektualne lastnine 
spodbuja pri vseh ukrepih Marie Curie.

Or. en

Predlog spremembe 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bodo pri ukrepih Marie Curie lahko 
sodelovali vsi talenti, bodo uvedeni splošni 
ukrepi, ki bodo odpravili morebitna 
nesorazmerja pri dostopu do štipendij, na 
primer s spodbujanjem enakih možnosti in
primerjanjem zastopanosti spolov. Poleg 
tega bodo ukrepi Marie Curie 
raziskovalcem pomagali doseči stabilnejšo 
poklicno pot ter ustrezno ravnovesje med 
poklicnim in zasebnim življenjem glede na 
družinske razmere, raziskovalcem, ki se 
vračajo na poklicno pot po premoru, pa 
olajšali ponovno vključitev na delovno 
mesto. Vsi udeleženci morajo sprejeti in 
spoštovati načela Evropske listine za 
raziskovalce in Kodeksa ravnanja za 
zaposlovanje raziskovalcev, ki spodbujata 
odprto zaposlovanje in privlačne delovne 
pogoje.

Da bodo pri ukrepih Marie Curie lahko 
sodelovali vsi talenti, bodo uvedeni splošni 
ukrepi, ki bodo odpravili morebitna 
nesorazmerja pri dostopu do štipendij, na 
primer s spodbujanjem enakih možnosti,
primerjanjem zastopanosti spolov in s 
pomočjo tistim, ki se vračajo na delovno 
mesto po prekinitvi na poklicni poti. Poleg 
tega bodo ukrepi Marie Curie 
raziskovalcem pomagali doseči stabilnejšo 
poklicno pot ter ustrezno ravnovesje med 
poklicnim in zasebnim življenjem glede na 
družinske razmere, raziskovalcem, ki se 
vračajo na poklicno pot po premoru, pa 
olajšali ponovno vključitev na delovno 
mesto. Vsi udeleženci morajo sprejeti in 
spoštovati načela Evropske listine za 
raziskovalce in Kodeksa ravnanja za 
zaposlovanje raziskovalcev, ki spodbujata 
odprto zaposlovanje in privlačne delovne 
pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 435
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bodo pri ukrepih Marie Curie lahko 
sodelovali vsi talenti, bodo uvedeni splošni 
ukrepi, ki bodo odpravili morebitna 
nesorazmerja pri dostopu do štipendij, na 
primer s spodbujanjem enakih možnosti in 
primerjanjem zastopanosti spolov. Poleg 
tega bodo ukrepi Marie Curie 
raziskovalcem pomagali doseči stabilnejšo 
poklicno pot ter ustrezno ravnovesje med 
poklicnim in zasebnim življenjem glede na 
družinske razmere, raziskovalcem, ki se 
vračajo na poklicno pot po premoru, pa 
olajšali ponovno vključitev na delovno 
mesto. Vsi udeleženci morajo sprejeti in 
spoštovati načela Evropske listine za 
raziskovalce in Kodeksa ravnanja za 
zaposlovanje raziskovalcev, ki spodbujata 
odprto zaposlovanje in privlačne delovne 
pogoje.

Da bodo pri ukrepih Marie Curie lahko 
sodelovali vsi talenti, bodo uvedeni splošni 
ukrepi, ki bodo odpravili morebitna 
nesorazmerja pri dostopu do štipendij, na 
primer s spodbujanjem enakih možnosti in 
primerjanjem zastopanosti žensk in
moških. Poleg tega bodo ukrepi Marie 
Curie raziskovalcem pomagali doseči 
stabilnejšo poklicno pot ter ustrezno 
ravnovesje med poklicnim in zasebnim 
življenjem glede na družinske razmere, 
raziskovalcem, ki se vračajo na poklicno 
pot po premoru, pa olajšali ponovno 
vključitev na delovno mesto. Vsi 
udeleženci morajo sprejeti in spoštovati 
načela Evropske listine za raziskovalce in 
Kodeksa ravnanja za zaposlovanje 
raziskovalcev, ki spodbujata odprto 
zaposlovanje in privlačne delovne pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženec, ki je dobil sredstva v okviru 
ukrepov Marie Curie, bi moral imeti 
možnost, da ta sredstva razporedi v 
obdobju dodatnih 12 mesecev, če je to 
potrebno za dokončanje njegovega 
raziskovalnega projekta.

Or. en

Predlog spremembe 437
Marian-Jean Marinescu
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Predlog sklepa
Priloga 1– del 1 – točka 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odličnost mrežnega povezovanja
Dejavnosti bodo imele za cilj zmanjšanje 
znanstvenih in tehničnih razlik v Uniji ter 
bodo s tem prispevale k izboljšanju 
splošne učinkovitosti in odličnosti 
znanstvenih in tehnoloških raziskav v 
vseh državah članicah.
5.1 Specifični cilji in pristop
Kot prispevek k prestrukturiranju 
sektorjev znanosti in tehnologije v 
nekaterih manj uspešnih delih Unije, pa 
tudi h krepitvi splošne odličnosti Unije na 
področju raziskav in inovacij, se podpora 
zagotovi odličnim raziskovalnim centrom, 
da se bolje izkoristijo njihove zmogljivosti 
za evropski gospodarski in družbeni 
razvoj.
To se doseže tako, da se odličnim 
raziskovalnim centrom v znanstveno manj 
razvitih delih Unije omogoči vzpostavitev 
ali izboljšanje povezav z drugimi odličnimi 
raziskovalnimi centri drugje v Uniji prek 
mreženja in dogovorov o sodelovanju ter 
tako, da se njihove raziskovalne in 
inovacijske zmogljivosti posodobijo na 
raven njihovih partnerjev.
To bo omogočilo tudi širšo udeležbo 
nekaterih raziskovalnih skupnosti v 
Obzorju 2020, s čimer se bo prispevalo k 
nujnemu širjenju te udeležbe.
5.2 Posebni izvedbeni vidiki
Dejavnost zajema vsa področja znanosti in 
tehnologije.
Financiranje Unije bo podpiralo mreže, ki 
združujejo vsaj tri raziskovalne in/ali 
tehnološke centre in v katerih se 
združujejo teoretične in uporabne 
raziskave v naravoslovnih, družbenih in 
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ekonomskih znanostih.
Eden od centrov mora biti v znanstveno 
manj razviti državi Unije ali v najbolj 
oddaljeni regiji. Znanstveno manj razvita 
država se opredeli glede na raven njene 
udeležbe v nekdanjem 7. okvirnem 
programu: za to dejavnost je upravičena 
država članica z manj kot dvema 
izbranima projektoma na 1 000 000 
prebivalcev v 7. okvirnem programu.

Or. en

Predlog spremembe 438
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1.1. Razvoj raziskovalnih infrastruktur 
svetovnega merila18

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 439
András Gyürk

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izvajanje, dolgoročna trajnost in 
učinkovito delovanje raziskovalnih 
infrastruktur, ki jih je opredelil Evropski 
strateški forum za raziskovalne 
infrastrukture (ESFRI), ter drugih 
raziskovalnih infrastruktur svetovnega 

Cilj je izvajanje, dolgoročna trajnost in 
učinkovito delovanje raziskovalnih 
infrastruktur, ki jih je opredelil Evropski 
strateški forum za raziskovalne 
infrastrukture (ESFRI), ter drugih 
raziskovalnih infrastruktur svetovnega 
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merila, ki bodo Evropi pomagale pri 
reševanju velikih znanstvenih, industrijskih 
in družbenih izzivov. V ta cilj so zajete 
zlasti tiste infrastrukture, ki upravljanje 
vzpostavljajo oziroma so ga vzpostavile na 
podlagi Konzorcija za evropske 
raziskovalne infrastrukture (ERIC) ali 
enakovredne strukture na mednarodni 
ravni.

merila, vključno s pomembnimi 
regionalnimi infrastrukturami evropskega 
pomena, ki bodo Evropi pomagale pri 
reševanju velikih znanstvenih, industrijskih 
in družbenih izzivov. V ta cilj so zajete 
zlasti tiste infrastrukture, ki upravljanje 
vzpostavljajo oziroma so ga vzpostavile na 
podlagi Konzorcija za evropske 
raziskovalne infrastrukture (ERIC) ali 
enakovredne strukture na mednarodni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izvajanje, dolgoročna trajnost in 
učinkovito delovanje raziskovalnih 
infrastruktur, ki jih je opredelil Evropski 
strateški forum za raziskovalne 
infrastrukture (ESFRI), ter drugih 
raziskovalnih infrastruktur svetovnega 
merila, ki bodo Evropi pomagale pri 
reševanju velikih znanstvenih, industrijskih 
in družbenih izzivov. V ta cilj so zajete 
zlasti tiste infrastrukture, ki upravljanje 
vzpostavljajo oziroma so ga vzpostavile na 
podlagi Konzorcija za evropske 
raziskovalne infrastrukture (ERIC) ali 
enakovredne strukture na mednarodni 
ravni.

Cilj je izvajanje, dolgoročna trajnost in 
učinkovito delovanje raziskovalnih 
infrastruktur, ki jih je opredelil Evropski 
strateški forum za raziskovalne 
infrastrukture (ESFRI), ter drugih 
obstoječih raziskovalnih infrastruktur 
svetovnega merila v Evropi, ki bodo 
Evropi pomagale pri reševanju velikih 
znanstvenih, industrijskih in družbenih 
izzivov. V ta cilj so zajete zlasti tiste 
infrastrukture, ki upravljanje vzpostavljajo 
oziroma so ga vzpostavile na podlagi 
Konzorcija za evropske raziskovalne 
infrastrukture (ERIC) ali enakovredne 
strukture na mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirati bi bilo treba tudi raziskovalne 
infrastrukture, ki niso na seznamu 
ESFRI, vendar imajo pomembno vlogo na 
medregionalni ravni.
V okviru Obzorja 2020 bi bilo treba 
podpirati tudi mednarodno sodelovanje na 
področju raziskovalne infrastrukture.
Evropska komisija pomaga državam 
članicam pri njihovih prizadevanjih za 
optimizacijo svojih raziskovalnih 
zmogljivosti z vzpostavitvijo vseevropske 
zbirke podatkov o vseh regionalnih 
raziskovalnih infrastrukturah, ki so prosto 
dostopne.

Or. en

Predlog spremembe 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) operativni fazi (npr. dostop, ravnanje s 
podatki, obveščanje, usposabljanje in 
mednarodno sodelovanje).

(c) operativni fazi (npr. dostop, ravnanje s 
podatki, obveščanje, usposabljanje in 
mednarodno sodelovanje). Vključno s 
podporo za stroške obratovanja, da se 
zagotovi trajnost in najvišja kakovost.

Or. en

Predlog spremembe 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) operativni fazi (npr. dostop, ravnanje s 
podatki, obveščanje, usposabljanje in 
mednarodno sodelovanje).

(c) operativni fazi (npr. dejavnosti 
usklajevanja na evropski ravni,
mednarodni dostop, ravnanje s podatki, 
obveščanje, usposabljanje in mednarodno 
sodelovanje).

Or. en

Predlog spremembe 444
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) preoblikovanju obstoječih 
infrastruktur (na primer njihova 
prilagoditev, da bi bile strateško 
ustreznejše).

Or. fr

Obrazložitev

Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj je predvideval podporo za nove in obstoječe 
infrastrukture, kar je bilo smiselno. Brez besede „novih“ v naslovu se lahko še naprej 
podpirajo obstoječe infrastrukture. S podporo prilagoditvenim ukrepom, ki bi izpolnili 
sedanje potrebe, bi se prihranil čas in denar.

Predlog spremembe 445
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija bo podprla mreže, ki na evropski 
ravni povezujejo ključne nacionalne 
raziskovalne infrastrukture. Sredstva bodo 

Unija bo podprla mreže, ki na evropski 
ravni povezujejo ključne nacionalne 
raziskovalne infrastrukture, pri čemer se 
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namenjena zlasti za nadnacionalni in 
virtualni dostop raziskovalcev ter 
uskladitev in izboljšanje storitev, ki jih 
zagotavljajo infrastrukture. Za to podporo 
bi prišlo v poštev okrog sto infrastrukturnih 
omrežij na vseh področjih znanosti in 
tehnologije, s čimer bi se dostop do teh 
zmogljivosti zagotovil do dvajset tisoč 
raziskovalcem letno.

bo posebej osredotočila na spodbujanje 
mreženja in povezovanja znanstvenih 
skupnosti iz skupin držav članic EU-15 in 
EU-12, na primer z bolj povezanim 
okoljem raziskovalne infrastrukture. 
Sredstva bodo namenjena zlasti za 
nadnacionalni in virtualni dostop 
raziskovalcev ter uskladitev in izboljšanje 
storitev, ki jih zagotavljajo infrastrukture. 
Za to podporo bi prišlo v poštev okrog sto 
infrastrukturnih omrežij na vseh področjih 
znanosti in tehnologije, s čimer bi se 
dostop do teh zmogljivosti zagotovil do 
dvajset tisoč raziskovalcem letno.

Or. en

Predlog spremembe 446
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija bo podprla mreže, ki na evropski 
ravni povezujejo ključne nacionalne 
raziskovalne infrastrukture. Sredstva bodo 
namenjena zlasti za nadnacionalni in 
virtualni dostop raziskovalcev ter 
uskladitev in izboljšanje storitev, ki jih 
zagotavljajo infrastrukture. Za to podporo 
bi prišlo v poštev okrog sto infrastrukturnih 
omrežij na vseh področjih znanosti in 
tehnologije, s čimer bi se dostop do teh 
zmogljivosti zagotovil do dvajset tisoč 
raziskovalcem letno.

Unija bo podprla mreže, ki na evropski 
ravni povezujejo ključne nacionalne 
raziskovalne infrastrukture, tako teoretične 
kot uporabne. Sredstva bodo namenjena 
zlasti za nadnacionalni in virtualni dostop 
raziskovalcev ter uskladitev in izboljšanje 
storitev, ki jih zagotavljajo infrastrukture. 
Za to podporo bi prišlo v poštev okrog sto 
infrastrukturnih omrežij na vseh področjih 
znanosti in tehnologije, s čimer bi se 
dostop do teh zmogljivosti zagotovil do 
dvajset tisoč raziskovalcem letno.

Or. en

Predlog spremembe 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je, da se do leta 2020 vzpostavi enoten 
in odprt evropski prostor za spletne 
raziskave, pri čemer lahko raziskovalci 
uporabljajo najsodobnejše, vseprisotne in 
zanesljive storitve na področju mreženja in 
računalništva ter neomejen in odprt dostop 
do okolij e-znanosti in globalnih 
podatkovnih virov.

Cilj je, da se do leta 2020 vzpostavi enoten 
in odprt evropski prostor za spletne 
raziskave, pri čemer lahko raziskovalci 
uporabljajo najsodobnejše, vseprisotne in 
zanesljive storitve na področju mreženja in 
računalništva ter neomejen in odprt dostop 
do okolij e-znanosti in globalnih 
podatkovnih virov. Zato je ustrezno, da se 
38 % proračuna v okviru tega posebnega 
cilja nameni raziskavam in inovacijam na 
področju elektronskih infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dosego tega cilja se bodo podpirali: 
globalne raziskovalne in izobraževalne 
mreže, ki ponujajo napredne, 
standardizirane in skalirne meddomenske 
storitve na zahtevo, mrežne infrastrukture 
in infrastrukture v oblaku z neomejenimi 
računskimi zmogljivostmi in 
zmogljivostmi za obdelavo podatkov, 
ekosistemi superračunalniških naprav, ki se 
razvijajo v eksa-merilu, programske in 
servisne infrastrukture, na primer za 
simulacijo in vizualizacijo, orodja za 
sodelovanje v realnem času ter 
interoperabilna, odprta in zaupanja vredna 
znanstvena podatkovna infrastruktura.

Za dosego tega cilja se bodo podpirali: 
globalne raziskovalne in izobraževalne 
mreže, ki ponujajo napredne, 
standardizirane in skalirne 
medinstitucionalne in meddomenske 
skupne storitve na zahtevo, mrežne 
infrastrukture in infrastrukture v oblaku z 
neomejenimi računskimi zmogljivostmi in 
zmogljivostmi za obdelavo podatkov, 
ekosistemi superračunalniških naprav, ki se 
razvijajo v eksa-merilu, programske in 
servisne infrastrukture, na primer za 
simulacijo in vizualizacijo, orodja za 
sodelovanje v realnem času ter 
interoperabilna, odprta in zaupanja vredna 
znanstvena podatkovna infrastruktura.

Or. en
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Predlog spremembe 449
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.1 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) podporne dejavnosti, ki krepijo 
interoperabilnost raziskovalnih 
infrastruktur, vključno z e-
infrastrukturami.

Or. en

Predlog spremembe 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Univerzalni spletni dostop evropskih 
univerz in raziskovalnih institucij do 
večine svetovnih znanstvenih publikacij se 
podpira z utrjevanjem e-infrastrukture na 
ravni EU za odprto spletno znanstveno 
knjižnico.

Or. en

Predlog spremembe 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S finančnimi sredstvi EU se bodo podpirali S finančnimi sredstvi EU se bodo podpirali 
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usposabljanje osebja, ki je pristojno za 
upravljanje in delovanje raziskovalnih 
infrastruktur vseevropskega interesa, 
izmenjava osebja in najboljših praks med 
takimi ustanovami ter primerna 
razpoložljivost človeških virov na ključnih 
področjih, vključno z učnimi načrti za 
posebne izobraževalne programe.

izobraževanje in usposabljanje osebja, ki je 
pristojno za uporabo, upravljanje in 
delovanje raziskovalnih infrastruktur 
vseevropskega interesa, izmenjava osebja 
in najboljših praks med takimi ustanovami, 
vključno s sistemom izmenjav vodilnega 
osebja in projektnih vodij, ter primerna 
razpoložljivost človeških virov na ključnih 
področjih, vključno z učnimi načrti za 
posebne izobraževalne programe.

Or. en

Predlog spremembe 452
András Gyürk

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S finančnimi sredstvi EU se bodo podpirali 
usposabljanje osebja, ki je pristojno za 
upravljanje in delovanje raziskovalnih 
infrastruktur vseevropskega interesa, 
izmenjava osebja in najboljših praks med 
takimi ustanovami ter primerna 
razpoložljivost človeških virov na ključnih 
področjih, vključno z učnimi načrti za 
posebne izobraževalne programe.

S finančnimi sredstvi EU se bodo podpirali 
usposabljanje osebja, ki je pristojno za 
upravljanje in delovanje raziskovalnih 
infrastruktur vseevropskega interesa, 
izmenjava osebja in najboljših praks med 
takimi ustanovami ter primerna 
razpoložljivost človeških virov na ključnih 
področjih, vključno z učnimi načrti za 
posebne izobraževalne programe.
Spodbujajo se sinergije in skladnost z 
ukrepi Marie Sklodowska Curie ter 
skupnostmi znanja in inovacij EIT.

Or. en

Predlog spremembe 453
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S finančnimi sredstvi EU se bodo podpirali 
usposabljanje osebja, ki je pristojno za 
upravljanje in delovanje raziskovalnih 
infrastruktur vseevropskega interesa, 
izmenjava osebja in najboljših praks med 
takimi ustanovami ter primerna 
razpoložljivost človeških virov na ključnih 
področjih, vključno z učnimi načrti za 
posebne izobraževalne programe.

S finančnimi sredstvi EU se bodo podpirali 
usposabljanje osebja, ki je pristojno za 
upravljanje in delovanje raziskovalnih 
infrastruktur vseevropskega interesa, 
izmenjava osebja, zlasti med državami 
članicami EU-15 in EU-12, in najboljših 
praks med takimi ustanovami ter primerna 
razpoložljivost človeških virov na ključnih 
področjih, vključno z učnimi načrti za 
posebne izobraževalne programe.

Or. en

Predlog spremembe 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 1 – točka 4 – točka 4.3 – točka 4.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbudil naj bi se razvoj globalnih 
raziskovalnih infrastruktur, tj. 
raziskovalnih infrastruktur, ki zahtevajo 
sredstva in sporazume v svetovnem merilu. 
Spodbudilo naj bi se tudi sodelovanje med 
evropskimi raziskovalnimi infrastrukturami 
in njihovimi neevropskimi ustanovami, da 
se zagotovita globalna interoperabilnost in 
domet ter spoštujejo mednarodni 
sporazumi o vzajemni uporabi, odprtosti in 
sofinanciranju infrastruktur. Pri tem se 
bodo ustrezno upoštevala priporočila 
skupine Carnegie izkušenih uradnikov 
svetovnih raziskovalnih infrastruktur. 
Pozornost bo namenjena tudi ustrezni 
udeležbi Unije pri usklajevanju z 
mednarodnimi organizacijami, kot sta OZN 
ali OECD.

Spodbudil naj bi se razvoj globalnih 
raziskovalnih infrastruktur, tj. 
raziskovalnih infrastruktur, ki zahtevajo 
sredstva in sporazume v svetovnem merilu. 
Spodbudilo naj bi se tudi sodelovanje med 
evropskimi raziskovalnimi infrastrukturami 
in njihovimi neevropskimi ustanovami, da 
se zagotovita globalna interoperabilnost in 
domet ter spoštujejo mednarodni 
sporazumi o vzajemni uporabi, odprtosti in 
sofinanciranju infrastruktur. Pri tem se 
bodo ustrezno upoštevala priporočila 
skupine Carnegie izkušenih uradnikov 
svetovnih raziskovalnih infrastruktur. 
Pozornost bo namenjena tudi ustrezni 
udeležbi Unije pri usklajevanju z 
mednarodnimi organizacijami, kot sta OZN 
ali OECD. Obravnavajo se tudi 
partnerstva na področju raziskovalne 
infrastrukture z državami v razvoju, na 
primer kot del skupne strategije Afrika-
EU.
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Or. en

Predlog spremembe 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Razširjanje odličnosti in krepitev 
udeležbe
Za lažjo zapolnitev razkoraka na področju 
raziskav in inovacij v Evropi se bosta 
razvila dopolnjevanje in tesna sinergija s 
strukturnimi skladi, in sicer tako na 
predhodnih stopnjah (krepitev 
zmogljivosti držav članic, da bi bile bolj 
pripravljene na udeležbo v programu 
Obzorje 2020) kot naknadnih stopnjah 
(izkoriščanje in razširjanje rezultatov 
raziskav in inovacij v okviru programa 
Obzorje 2020). Podpirala se bo 
interoperabilnost med obema 
instrumentoma, kjer je to mogoče. 
Spodbujalo se bo kumulativno ali 
kombinirano financiranje.
V tem okviru bo cilj ukrepov polno 
izkoriščanje potenciala vseh talentov v 
Evropi in s tem povečanje gospodarskega 
in socialnega učinka raziskav in inovacij, 
ukrepi pa bodo ločeni od politik in 
ukrepov, ki se financirajo s skladi 
kohezijske politike, obenem pa bodo te 
politike in ukrepe dopolnjevali. Ti ukrepi 
vključujejo:
(a) povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih regij v manj 
razvitih državah članicah z vodilnimi 
mednarodnimi partnerji drugod po 
Evropi. To bo vključevalo izmenjave 
osebja, strokovno svetovanje in pomoč ter 
razvoj skupnih strategij za oblikovanje 
centrov odličnosti. To se lahko podpira s 
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skladi kohezijske politike v manj razvitih 
regijah. Povezovanje z inovativnimi grozdi 
in priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, vključno z medsebojnimi pregledi 
in podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde;
(b) objavljanje razpisov za ustanavljanje 
mednarodno konkurenčnih raziskovalnih 
središč v kohezijskih regijah: na razpisih
bi morale sodelovati skupine, ki bi 
vključevale po eno inovativno, vendar 
manj razvito regijo, in mednarodno 
priznan center odličnosti drugje v Evropi. 
Znanstvene koncepte v temelju 
novoustanovljenih raziskovalnih 
inštitutov bi bilo treba ocenjevati na 
podlagi načela odličnosti; regije bi morale 
pripraviti izvedljiv celovit pristop za 
infrastrukturo in splošno okolje, ki bosta 
prilagojena raziskavam in inovacijam, to 
pa zgradijo s pomočjo svojih strukturnih 
skladov; to tekmovanje bi moralo 
zagotavljati močno dopolnilo 
prizadevanjem gospodarsko šibkejših 
regij, da bi razvile dolgoročne strategije za 
pametno specializacijo;
(c) ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial in da se s tem ustvarijo enaki 
pogoji za raziskave in inovacije v 
evropskem raziskovalnem prostoru. To bo 
vključevalo institucionalno podporo za 
ustvarjanje konkurenčnega 
raziskovalnega okolja in okvirne pogoje, 
potrebne za privabljanje, ohranjanje in 
razvijanje vrhunskih raziskovalnih 
talentov v teh institucijah;
(d) podelitev „pečata odličnosti“ pozitivno 
ocenjenim predlogom projektov 
Evropskega raziskovalnega sveta, 
programa Marie Sklodowska-Curie ali 
predlogom projektov sodelovanja, ki 
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zaradi proračunskih omejitev niso mogli 
prejeti sredstev. Nacionalne in regionalne 
sklade bi tako lahko spodbudili k 
financiranju tistih projektov, ki sicer 
izpolnjujejo pogoje odličnosti, vendar jih 
zaradi pomanjkanja evropskih sredstev ni 
mogoče financirati;
(e) podelitev „pečata odličnosti“ 
zaključenim projektom, da bi omogočili 
financiranje spremljanja (npr. pilotnih, 
predstavitvenih projektov ali vrednotenja
rezultatov raziskav) iz nacionalnih ali 
regionalnih virov;
(f) podelitev „subvencij za vrnitev“ 
Evropskega raziskovalnega sveta 
raziskovalcem, ki trenutno delajo zunaj 
Evrope in želijo delati v Evropi, ali 
raziskovalcem, ki že delajo v Evropi, 
vendar se želijo preseliti v manj razvito 
regijo;
(g) podporo dopolnilnim sporazumom 
med organizacijami upravičenkami 
sodelovalnih raziskovalnih projektov in 
drugimi subjekti in organizacijami, 
ustanovljenimi predvsem v državah, ki 
niso neposredno vključene v projekt, s 
posebnim ciljem omogočanja možnosti za 
usposabljanje (namreč doktorska in 
podoktorska mesta);
(h) krepitev uspešnih mrež, katerih namen 
je vzpostavitev visokokakovostnega 
povezovanja institucij na področju 
raziskav in inovacij. Posebna pozornost 
bo posvečena evropskemu sodelovanju v 
znanosti in tehnologiji (COST) za 
spodbujanje dejavnosti za opredelitev in 
povezovanje „področij 
odličnosti“(visokokakovostnih 
znanstvenih skupnosti in raziskovalcev v 
zgodnji fazi raziskovalne poklicne poti) po 
vsej Evropi;
(i) razvoj posebnih mehanizmov za 
usposabljanje o tem, kako sodelovati v 
programu Obzorje 2020, pri čemer je 
treba v celoti izkoristiti obstoječe mreže, 
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kakršne so nacionalne kontaktne točke;
(j) sprostitev štipendij za doktorski in 
podoktorski študij in tudi štipendij za 
nadaljnje usposabljanje za inženirje za 
dostop do vseh mednarodnih 
raziskovalnih infrastruktur v Evropi, 
vključno s tistimi, ki jih upravljajo 
mednarodne znanstvene organizacije;
(k) podpiranje razvoja in spremljanja 
strategij pametne specializacije. 
Oblikovan bo mehanizem za pomoč 
politikam in poenostavljeno bo učenje 
politike na regionalni ravni, na podlagi 
mednarodnih strokovnih ocen in 
izmenjave najboljših praks;
(l) vzpostavitev spletnega trga, na katerem 
se lahko oglašuje intelektualno lastnino, 
da bi povezali lastnike in uporabnike 
pravic intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Če se upošteva, da je beg možganov iz več držav članic resen problem za Evropo, bi bilo 
treba odličnost v celoti izkoristiti in pri tem okrepiti sinergije med programom Obzorje 2020 
in strukturnimi skladi, na primer z natečajem, ki ga je Evropski parlament že predlagal v 
poročilu poslanke Matias. Regije bodo za potrebno infrastrukturo uporabile lastna sredstva 
in financiranje iz ESRR, za katero se ne uporabljajo natečaji. Financiranje iz programa 
Obzorje 2020 bi bilo treba uporabiti za odlične raziskave.

Predlog spremembe 456
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. ZNANOST ZA DRUŽBO IN Z NJO –
ODGOVORNIM RAZISKAVAM IN 
INOVACIJAM NAPROTI
4.1 Podpiranje družbenega delovanja na 
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področju raziskav in inovacij
Podpiranje družbenega delovanja na 
področju raziskav in inovacij ter 
spodbujanje transdisciplinarnih raziskav 
in inovacij, zlasti podpiranje udeležbe 
državljanov v raziskavah in inovacijah.
4.2 Spodbujanje enakosti spolov
Spodbujanje enakosti spolov s 
podpiranjem sprememb v organizaciji 
raziskovalnih ustanov in zasnovi 
raziskovalnih programov. To zajema 
različne razsežnosti, ki še posebej 
zadevajo: zagotavljanje enakosti v 
poklicnih poteh na področju raziskav, 
odločanje in vključevanje razsežnosti 
enakosti spolov v razvoj vsebine raziskav 
in inovacij.
4.3 Izboljšanje znanstvene pismenosti 
državljanov
Zagotavljanje znanstvene pismenosti 
državljanov s formalnim in neformalnim 
znanstvenim izobraževanjem ter 
razširjanje znanstvenih dejavnosti v 
znanstvenih centrih in muzejih, saj je to 
izjemno pomembno za razvoj prihodnje 
družbe in kot podlaga za sobivanje v 
demokraciji; povečevanje privlačnosti 
poklicnih poti v znanosti in tehnologiji za 
mlade študente ter spodbujanje 
trajnostnega sodelovanja med šolami, 
raziskovalnimi ustanovami, industrijo in 
civilnodružbenimi organizacijami.
4.4 Spodbujanje etičnega okvira za 
raziskave in inovacije
Spodbuja se etični okvir za raziskave in 
inovacije, ki temelji na temeljnih etičnih 
načelih, vključno z načeli iz Listine o 
temeljnih pravicah ter vseh ustreznih 
zakonov in konvencij Unije.
4.5 Izboljšanje odprtega dostopa do 
znanstvenih rezultatov
Izboljša se odprt dostop do znanstvenih 
rezultatov (zlasti do publikacij in 
podatkov), da se zagotovi preglednost in 
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zaupanje med akterji, spodbuja 
znanstvena odličnost in loči inovativni 
potencial produkcije znanja od 
gospodarske konkurenčnosti.
4.6 Razvoj okvira upravljanja za 
odgovorne raziskave in inovacije
Razvijanje upravljanja za razvoj 
odgovornih raziskav in inovacij, torej 
okvira upravljanja za odgovorne raziskave 
in inovacije, ki družbene akterje 
(raziskovalce, civilno družbo, industrijo, 
snovalce politik) spodbuja k sodelovanju v 
celotnem procesu raziskav in inovacij, da 
bi ta proces ter njegove rezultate in učinke 
bolje uskladili s pričakovanji, potrebami 
in vrednotami družbe.
4.7 Izboljšanje poznavanja znanosti in 
komunikacije
Podpiranje izboljšanja znanja v zvezi s 
komunikacijo na področju znanosti, da se 
izboljša kakovost in učinkovitost stikov 
med znanstveniki, splošnimi mediji in 
javnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Odgovorne raziskave in inovacije
Za vzpostavitev učinkovitega dialoga med 
znanostjo in družbo, zaposlitev novih 
talentov za znanost ter združitev 
znanstvene odličnosti z družbeno 
ozaveščenostjo in odgovornostjo se bodo 
podprle naslednje dejavnosti:
(a) privlačne znanstvene in tehnološke 
poklicne poti za mlade študente: 
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spodbujanje znanstvenih poklicnih poti na 
področjih znanosti, tehnologije in 
inženirstva v šolah; odpiranje univerz za 
mlade študente; in spodbujanje 
interaktivnih in privlačnih muzejev 
znanosti s strani nacionalnih in 
regionalnih organov; podpiranje 
trajnostnega medsebojnega učinkovanja 
med šolami in raziskovalnimi ustanovami 
ter med študenti in njihovimi družinami, 
učitelji naravoslovnih predmetov in 
raziskovalci;
(b) spodbujanje enakosti med spoloma v 
obeh njenih razsežnostih: zagotavljanje 
enakosti pri raziskovalnih poklicnih poteh 
in vključevanje premislekov o spolih v 
raziskovalni razvoj: spodbujanje enakosti 
med spoloma, zlasti s podpiranjem 
sprememb v organizaciji raziskovalnih 
institucij ter vsebini in zasnovi 
raziskovalnih dejavnosti;
(c) vključevanje družbe v vprašanja na 
področju znanosti in inovacij; spremljanje 
dojemanja znanosti s strani državljanov in 
podpiranje vključevanja državljanov v 
politiko na področju raziskav in inovacij: 
zagotoviti sodelovanja vseh družbenih 
akterjev v ciklusu inovacij, da se povečajo 
kakovost, pomen, sprejemljivost in 
trajnost rezultatov na področju inovacij s 
povezovanjem interesov in vrednot 
družbe; spodbujanje interesov družbe pri 
vprašanjih znanosti in inovacij; 
spremljanje dojemanja znanosti s strani 
državljanov in podpiranje njihovega 
sodelovanja pri vprašanjih, povezanih z 
razvojem znanosti in tehnologije. Za to je 
potrebno razvijanje posebnih spretnosti, 
znanja in zmogljivosti na individualni, 
organizacijski, nacionalni in 
nadnacionalni ravni, obenem pa tudi 
spremljanje dojemanja znanosti s strani 
državljanov in podpiranje sodelovanja 
državljanov pri politiki na področju 
raziskav in inovacij;
(d) znanstveno pismenost državljanov s 
formalnim in neformalnim znanstvenim 
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izobraževanjem ter razširjanje 
znanstvenih dejavnosti v znanstvenih 
centrih, kot bistvena pogoja za razvoj 
prihodnje družbe kot delovne sile in kot 
podlage za sobivaje v demokraciji: 
spodbujala se bo znanstveno pismena, 
odgovorna in ustvarjalna družba, pri 
čemer se bodo podpirale ustrezne metode 
znanstvenega izobraževanja in raziskave 
na tem področju, kar bo prispevalo k 
boljšemu uradnemu in neuradnemu 
znanstvenemu in tehnološkemu 
izobraževanju, projektno zasnovanim
znanstvenim dejavnostim ter povezovanju 
znanstvenikov in neznanstvenikov na 
nacionalni, evropski in mednarodni ravni. 
To vključuje podpiranje in spodbujanje 
znanstveno pismenih državljanov prek 
učinkovitega uradnega in neuradnega 
znanstvenega izobraževanja ter razpršitev 
znanstveno utemeljenih dejavnosti, in 
sicer v znanstvenih središčih in drugih 
ustreznih medijih;
(e) odprt dostop do znanstvenih rezultatov 
in podatkov, da se povečata znanstvena 
odličnost in gospodarska konkurenčnost: 
podpiranje enotne zbirke podatkov z vsemi 
evropskimi financiranimi raziskovalnimi 
projekti in znanstvenimi rezultati. 
Nacionalni in regionalni organi, ki 
zagotavljajo finančna sredstva, se bodo 
spodbudili k izmenjavi skupnih informacij 
o nacionalnih /regionalnih projektih. 
Spodbujalo se bo vključevanje 
znanstvenih rezultatov v to zbirko 
podatkov;
(f) upravljanje za razvoj odgovornih 
raziskav in inovacij s strani vseh 
zainteresiranih strani (raziskovalcev, 
javnih organov, industrije), ki upoštevajo 
potrebe in želje družbe, ter spremljanje 
njegovega razvoja: oblikovanje 
upravljanja za razvoj odgovornih raziskav 
in inovacij z vključitvijo vseh 
zainteresiranih strani, podpiranje vloge 
strokovnega znanja in izkušenj v 
postopkih odločanja, namreč sodelovanje 
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znanstvenikov in neodvisnih raziskovalnih 
organizacij v družbenih razpravah in pri 
vprašanjih, povezanih z obvladovanjem 
tveganja. V sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami se bo 
spodbujal etični okvir za raziskave in 
inovacije, ki temelji na temeljnih etičnih 
načelih, vključno z načeli iz Listine o 
temeljnih pravicah ter vseh ustreznih 
zakonov in konvencij Unije. Upoštevati je 
treba mnenje Evropske skupine za etiko 
na področju znanosti in novih tehnologij;
(g) znanje v zvezi s komunikacijo na 
področju znanosti, da se izboljša kakovost 
in učinkovitost medsebojnega delovanja 
znanstvenikov, splošnih medijev in 
javnosti. Za izboljšanje pretoka znanja v 
okviru znanstvene skupnosti in širše 
javnosti se bosta nadalje razvijala 
dostopnost in uporaba rezultatov raziskav, 
ki se financirajo z javnimi sredstvi. To bo 
povečalo znanje o komunikaciji v 
znanosti, da se bosta izboljšali kakovost in 
učinkovitost sodelovanja med 
znanstveniki, mediji in javnostjo ter da se 
bo spodbudila večja udeležba državljanov 
kot aktivnih zainteresiranih strani in, 
kadar je to možno in ustrezno, kot 
udeležencev raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 458
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vodilni položaj industrije Vodilni položaj industrije in storitvenega 
sektorja

Or. ro
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Predlog spremembe 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če bo evropska industrija obvladala in 
uporabljala omogočitvene tehnologije, bo 
lahko okrepila evropsko produktivnost in 
inovacijsko sposobnost ter zagotovila, da 
ima Evropa napredno, vzdržno in 
konkurenčno gospodarstvo, vodilni položaj 
v visokotehnoloških sektorjih na svetu ter 
da je sposobna najti edinstvene rešitve za 
družbene izzive. Kot sestavni del 
financiranja bodo inovacijske dejavnosti 
združene z raziskavami in razvojem.

Če bo evropska industrija obvladala in 
uporabljala omogočitvene tehnologije, bo 
lahko okrepila evropsko produktivnost in 
inovacijsko sposobnost ter zagotovila, da 
ima Evropa napredno, vzdržno in 
konkurenčno gospodarstvo, vodilni položaj 
v visokotehnoloških sektorjih na svetu ter 
da je sposobna najti edinstvene rešitve za 
družbene izzive. Kot sestavni del 
financiranja bodo inovacijske dejavnosti 
združene z raziskavami in razvojem.
Precejšnja pozornost se nameni malim in 
srednje velikim projektom.

Or. en

Predlog spremembe 460
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če bo evropska industrija obvladala in 
uporabljala omogočitvene tehnologije, bo
lahko okrepila evropsko produktivnost in 
inovacijsko sposobnost ter zagotovila, da 
ima Evropa napredno, vzdržno in 
konkurenčno gospodarstvo, vodilni položaj 
v visokotehnoloških sektorjih na svetu ter 
da je sposobna najti edinstvene rešitve za 
družbene izzive. Kot sestavni del 
financiranja bodo inovacijske dejavnosti 
združene z raziskavami in razvojem.

Če bodo evropske storitve in industrija 
obvladale in uporabljale omogočitvene 
tehnologije, bodo lahko okrepile evropsko 
produktivnost in inovacijsko sposobnost ter 
zagotovile, da ima Evropa napredno, 
vzdržno in konkurenčno gospodarstvo, 
vodilni položaj v visokotehnoloških 
sektorjih na svetu ter da je sposobna najti 
edinstvene rešitve za družbene izzive. Kot 
sestavni del financiranja bodo inovacijske 
dejavnosti združene z raziskavami in 
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razvojem.

Or. ro

Predlog spremembe 461
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, napredni 
materiali in napredni proizvodni sistemi20. 
Večina inovativnih proizvodov vsebuje več 
samostojnih ali integriranih delov teh 
tehnologij. Medtem ko je vsaka tehnologija 
tehnološka inovacija, skupna korist 
združevanja omogočitvenih tehnologij 
lahko pomeni tudi tehnološki preskok. 
Uporaba medsektorskih ključnih 
omogočitvenih tehnologij bo povečala 
konkurenčnost in učinek proizvodov. 
Številni medsebojni učinki teh tehnologij 
bodo zato izrabljeni. Namenska podpora 
bo zagotovljena za obsežnejše pilotne in 
predstavitvene projekte.

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, napredni 
materiali in napredni proizvodni sistemi20. 
Večina inovativnih proizvodov vsebuje več 
samostojnih ali integriranih delov teh 
tehnologij. Medtem ko je vsaka tehnologija 
tehnološka inovacija, skupna korist 
združevanja omogočitvenih tehnologij 
lahko pomeni tudi tehnološki preskok. 
Uporaba medsektorskih ključnih 
omogočitvenih tehnologij bo povečala 
konkurenčnost in učinek proizvodov. 
Številni medsebojni učinki teh tehnologij 
bodo zato izrabljeni.

Or. en

Predlog spremembe 462
Patrizia Toia

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

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, napredni 
materiali in napredni proizvodni sistemi20. 
Večina inovativnih proizvodov vsebuje več 
samostojnih ali integriranih delov teh 
tehnologij. Medtem ko je vsaka tehnologija 
tehnološka inovacija, skupna korist 
združevanja omogočitvenih tehnologij 
lahko pomeni tudi tehnološki preskok. 
Uporaba medsektorskih ključnih 
omogočitvenih tehnologij bo povečala 
konkurenčnost in učinek proizvodov. 
Številni medsebojni učinki teh tehnologij 
bodo zato izrabljeni. Namenska podpora bo 
zagotovljena za obsežnejše pilotne in 
predstavitvene projekte.

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, napredni 
materiali in napredni proizvodni sistemi20. 
Večina inovativnih proizvodov vsebuje več 
samostojnih ali integriranih delov teh 
tehnologij, pa tudi zelo številna dognanja 
iz temeljnih znanstvenih raziskav, zlasti s 
področja matematike. Medtem ko je vsaka 
tehnologija tehnološka inovacija, skupna 
korist združevanja omogočitvenih 
tehnologij in matematičnih orodij lahko 
pomeni tudi tehnološki preskok. Uporaba 
medsektorskih ključnih omogočitvenih 
tehnologij bo povečala konkurenčnost in 
učinek proizvodov. Številni medsebojni 
učinki teh tehnologij in temeljni 
znanstveni rezultati bodo zato izrabljeni. 
Namenska podpora bo zagotovljena za 
obsežnejše pilotne in predstavitvene 
projekte.

Or. en

Predlog spremembe 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 4
COM(2011) 811
Priloga 1– del I – točka 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, napredni 

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, vodne 
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materiali in napredni proizvodni sistemi20. 
Večina inovativnih proizvodov vsebuje več 
samostojnih ali integriranih delov teh 
tehnologij. Medtem ko je vsaka tehnologija 
tehnološka inovacija, skupna korist 
združevanja omogočitvenih tehnologij 
lahko pomeni tudi tehnološki preskok. 
Uporaba medsektorskih ključnih 
omogočitvenih tehnologij bo povečala 
konkurenčnost in učinek proizvodov. 
Številni medsebojni učinki teh tehnologij 
bodo zato izrabljeni. Namenska podpora bo 
zagotovljena za obsežnejše pilotne in 
predstavitvene projekte.

tehnologije, napredni materiali in napredni 
proizvodni sistemi20. Večina inovativnih 
proizvodov vsebuje več samostojnih ali 
integriranih delov teh tehnologij. Medtem 
ko je vsaka tehnologija tehnološka 
inovacija, skupna korist združevanja 
omogočitvenih tehnologij lahko pomeni 
tudi tehnološki preskok. Uporaba 
medsektorskih ključnih omogočitvenih 
tehnologij bo povečala konkurenčnost in 
učinek proizvodov. Številni medsebojni 
učinki teh tehnologij bodo zato izrabljeni. 
Namenska podpora bo zagotovljena za 
obsežnejše pilotne in predstavitvene 
projekte.

Or. en

Predlog spremembe 464
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora se še posebej osredotoči na 
predkomercialno in predkonkurenčno 
fazo. Financiranje se usmeri v 
odpravljanje skupnih tehnoloških ovir, ne 
pa v izbiranje zmagovalcev ali 
financiranje določenih proizvodnih linij 
in dejavnosti enega samega podjetja. 
Dejavnosti so zasnovane tako, da 
podpirajo industrijsko konkurenčnost s 
spodbujanjem industrije, da zlasti izboljša 
učinkovitost svoje rabe virov in svojo 
energetsko učinkovitost ter poveča svoje 
naložbe v raziskave in inovacije.

Or. en
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Predlog spremembe 465
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med inovacijske dejavnosti bodo spadali 
integracija posameznih tehnologij, 
predstavitev sposobnosti za proizvajanje in 
zagotavljanje inovativnih proizvodov in 
storitev, pilotni projekti za uporabnike in 
potrošnike za dokazovanje izvedljivosti in 
dodane vrednosti ter predstavitve velikega 
obsega za lažji prenos rezultatov raziskav 
na trg.

Med inovacijske dejavnosti bodo spadali 
integracija posameznih tehnologij, 
predstavitev sposobnosti za proizvajanje in 
zagotavljanje inovativnih proizvodov in 
storitev, pilotni projekti za uporabnike in 
potrošnike za dokazovanje izvedljivosti in 
dodane vrednosti ter predstavitve velikega 
obsega za lažji prenos rezultatov raziskav 
na trg. Pomembno je tudi, da se na 
evropski ravni spodbuja inovativne 
pristope „od spodaj navzgor“, ki so 
kolaborativni, prebojni in inkrementalni, 
tako digitalni kot fizični, mobilnost 
mladih inovatorjev in 
inkubatorje/pospeševalnike. 

Or. en

Predlog spremembe 466
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med inovacijske dejavnosti bodo spadali 
integracija posameznih tehnologij, 
predstavitev sposobnosti za proizvajanje in 
zagotavljanje inovativnih proizvodov in 
storitev, pilotni projekti za uporabnike in 
potrošnike za dokazovanje izvedljivosti in 
dodane vrednosti ter predstavitve velikega 
obsega za lažji prenos rezultatov raziskav 
na trg.

Med inovacijske dejavnosti bodo spadali 
integracija posameznih tehnologij, 
predstavitev sposobnosti za proizvajanje in 
zagotavljanje inovativnih proizvodov in 
storitev, pilotni projekti za uporabnike in 
potrošnike za dokazovanje izvedljivosti in 
dodane vrednosti ter predstavitve velikega 
obsega za lažji prenos rezultatov raziskav 
na trg. Dejavnosti tik pred 
komercializacijo se financirajo predvsem 
s finančnimi instrumenti.
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Predlog spremembe 467
András Gyürk

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med inovacijske dejavnosti bodo spadali 
integracija posameznih tehnologij, 
predstavitev sposobnosti za proizvajanje in 
zagotavljanje inovativnih proizvodov in 
storitev, pilotni projekti za uporabnike in 
potrošnike za dokazovanje izvedljivosti in 
dodane vrednosti ter predstavitve velikega 
obsega za lažji prenos rezultatov raziskav 
na trg.

Med inovacijske dejavnosti bodo spadali 
integracija posameznih tehnologij, 
predstavitev sposobnosti za proizvajanje in 
zagotavljanje inovativnih proizvodov in 
storitev, pilotni projekti za uporabnike in 
potrošnike za dokazovanje izvedljivosti in 
dodane vrednosti, predstavitve velikega 
obsega za lažji prenos rezultatov raziskav 
na trg ter izvajanje malih in srednje 
velikih projektov, da se utre pot velikim 
projektom.

Or. en

Predlog spremembe 468
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti pri nanotehnologiji in biotehnologiji 
bo sodelovanje z zainteresiranimi stranmi 
in splošno javnostjo usmerjeno v boljšo 
ozaveščenost o koristih in tveganjih. Pri 
uvajanju teh tehnologij se bodo sistematsko 
ocenjevala varnost ter upravljala skupna 
tveganja.

Zlasti pri nanotehnologiji in biotehnologiji 
bo sodelovanje z zainteresiranimi stranmi 
in splošno javnostjo usmerjeno v boljšo 
ozaveščenost o koristih in tveganjih. Pri 
uvajanju teh tehnologij se bodo sistematsko 
ocenjevala varnost ter upravljala skupna 
tveganja. Razvijejo se merila in pregledni 
postopki, da se v zgodnji fazi razvoja 
ocenita zaželenost novih tehnologij v 
družbi in njihova družbena sprejemljivost.
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Predlog spremembe 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 12 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razvoj in uporaba preskusnih metod z 
večjo napovedno vrednostjo, ki bodo 
primernejše za ljudi, ocene tveganja in 
zdravstvene raziskave;

Or. fr

Obrazložitev

Z razvojem in uporabo preskusnih metod z večjo napovedno vrednostjo, ki bodo primernejše, 
se želi doseči skupni mednarodni cilj, v skladu s katerim bi bili varnostni preskusi in 
zdravstvene raziskave učinkovitejši, cenejši in ustreznejši za ljudi.

Predlog spremembe 470
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 12 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razvoj in uporaba prediktivnih in za 
človeka uporabnih orodij za preverjanje 
varnosti, ocenjevanje tveganja in 
zdravstvene raziskave;

Or. en

Predlog spremembe 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog sklepa
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 12 – alinea 3 a (novo)
COM(2011) 811
Priloga 1– del 2 – točka 1 – odstavek 12 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vodne tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 472
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nekatere dejavnosti bodo usmerjene v 
izzive, povezane z vodilnim položajem 
industrije in tehnologije pri IKT ter 
zajemale generične agende za raziskave in 
inovacije na področju IKT, kot so npr.:

Nekatere dejavnosti bodo usmerjene v 
izzive, povezane z vodilnim položajem 
industrije in tehnologije pri IKT ter 
zajemale standarde in protokole IKT, pa 
tudi generične agende za raziskave in 
inovacije na področju IKT, kot so npr.:

Or. ro

Predlog spremembe 473
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.1. Nova generacija sestavnih delov in 
sistemov: inženiring naprednih in pametnih 
vgrajenih sestavnih delov in sistemov

1.1.1. Nova generacija sestavnih delov in 
sistemov: inženiring informacijskih 
sistemov ter naprednih in pametnih 
vgrajenih sestavnih delov in sistemov

Or. fr
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Predlog spremembe 474
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, organska elektronika, povezovanje 
velikih področij, temeljne tehnologije za 
internet stvar (IS), vključno s platformami 
za podpiranje zagotavljanja naprednih 
storitev, pametni integrirani sistemi, 
sistemi sistemov in razvoj zapletenih 
sistemov.

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih z 
obsežnimi informacijskimi sistemi in s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, organska elektronika, povezovanje 
velikih področij, temeljne tehnologije za 
internet stvari (IS), vključno s platformami 
za podpiranje zagotavljanja naprednih 
storitev, pametni integrirani sistemi, 
sistemi sistemov in razvoj zapletenih 
sistemov.

Or. fr

Predlog spremembe 475
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, organska elektronika, povezovanje 
velikih področij, temeljne tehnologije za 
internet stvar (IS)21, vključno s 
platformami za podpiranje zagotavljanja 
naprednih storitev, pametni integrirani 
sistemi, sistemi sistemov in razvoj 
zapletenih sistemov.

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, organska elektronika, kvantno 
računalništvo, povezovanje velikih 
področij, temeljne tehnologije za internet 
stvar (IS)21, vključno s platformami za 
podpiranje zagotavljanja naprednih 
storitev, senzorji, pametni integrirani 
sistemi, porazdeljeni sistemi in sistemi
sistemov in razvoj zapletenih sistemov.

Or. en
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Predlog spremembe 476
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, organska elektronika, povezovanje 
velikih področij, temeljne tehnologije za 
internet stvar (IS), vključno s platformami 
za podpiranje zagotavljanja naprednih 
storitev, pametni integrirani sistemi, 
sistemi sistemov in razvoj zapletenih 
sistemov.

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, organska elektronika,
računalniška biologija sistemov,
povezovanje velikih področij, temeljne 
tehnologije za internet stvar (IS), vključno 
s platformami za podpiranje zagotavljanja 
naprednih storitev, pametni integrirani 
sistemi, sistemi sistemov in razvoj 
zapletenih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 477
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je povečati evropska sredstva v 
procesni in sistemski arhitekturi, 
tehnologije za medsebojno povezovanje in 
lokalizacijo podatkov, računalništvo v 
oblaku, vzporedno računalništvo in 
simulacijsko programsko opremo za vse 
tržne segmente računalništva.

Cilj je povečati evropska sredstva na 
področju procesne in sistemske 
arhitekture, tehnologije za medsebojno 
povezovanje in lokalizacijo podatkov,
računalništva v oblaku, obsežnega 
računalništva in superračunalništva, 
masovnih podatkov, vzporednega 
računalništva in simulacijske programske 
opreme za vse tržne segmente 
računalništva.
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Predlog spremembe 478
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti konkurenčnost evropske 
industrije v razvoju, obvladovanju in 
oblikovanju interneta naslednje generacije, 
ki bo postopoma nadomestila sedanji splet, 
fiksna in mobilna omrežja in storitvene 
infrastrukture ter omogočila medsebojno 
povezovanje več milijard naprav (IS) prek 
več operaterjev in področij, ki bo 
spremenilo naš način komuniciranja ter 
dostop in uporabo znanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja omrežij, 
programske opreme in storitev, kibernetske 
varnosti, zasebnosti in zaupanja, brezžičnih 
komunikacijskih in optičnih omrežij, 
poglobljenih interaktivnih multimedijev ter 
povezanega podjetja prihodnosti.

Cilj je okrepiti konkurenčnost evropske 
industrije v razvoju, obvladovanju in 
oblikovanju interneta naslednje generacije, 
ki bo postopoma nadomestila sedanji splet, 
fiksna in mobilna omrežja in storitvene 
infrastrukture ter omogočila medsebojno 
povezovanje več milijard naprav (IS) prek 
več operaterjev in področij, ki bo 
spremenilo naš način komuniciranja ter 
dostop in uporabo znanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja omrežij,
infrastruktur, programske opreme in 
storitev, kibernetske varnosti, zasebnosti in 
zaupanja, brezžičnih komunikacijskih in 
optičnih omrežij, poglobljenih 
interaktivnih multimedijev ter povezanega 
podjetja prihodnosti. Podpora se bo zlasti 
zagotovila za raziskave in razvoj odprtih 
in porazdeljenih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 479
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti konkurenčnost evropske 
industrije v razvoju, obvladovanju in 
oblikovanju interneta naslednje generacije, 

Cilj je okrepiti konkurenčnost evropske 
industrije v razvoju, obvladovanju in 
oblikovanju interneta naslednje generacije, 
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ki bo postopoma nadomestila sedanji splet, 
fiksna in mobilna omrežja in storitvene 
infrastrukture ter omogočila medsebojno
povezovanje več milijard naprav (IS) prek 
več operaterjev in področij, ki bo 
spremenilo naš način komuniciranja ter 
dostop in uporabo znanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja omrežij, 
programske opreme in storitev, kibernetske 
varnosti, zasebnosti in zaupanja, 
brezžičnih komunikacijskih in optičnih 
omrežij, poglobljenih interaktivnih 
multimedijev ter povezanega podjetja 
prihodnosti.

ki bo postopoma nadomestila sedanji splet, 
fiksna in mobilna omrežja in storitvene 
infrastrukture ter omogočila medsebojno 
povezovanje več milijard naprav (IS) prek 
več operaterjev in področij, ki bo 
spremenilo naš način komuniciranja ter 
dostop in uporabo znanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja omrežij, 
programske opreme in storitev, kibernetske 
varnosti, zasebnosti, zaupanja in socialnih 
posledic, brezžičnih komunikacijskih in 
optičnih omrežij, poglobljenih 
interaktivnih multimedijev ter povezanega 
podjetja prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.4. Vsebinske tehnologije in upravljanje 
informacij: IKT za digitalne vsebine in 
ustvarjalnost

1.1.4. Vsebinske tehnologije in upravljanje 
informacij: IKT za digitalne vsebine, 
kulturne industrije, ki vključujejo 
kulturno dediščino in turizem, ter
ustvarjalnost;

Or. en

Predlog spremembe 481
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je delavcem in državljanom zagotoviti 
nova orodja za ustvarjanje, izkoriščanje in 
hrambo vseh oblik digitalnih vsebin v 

Cilj je delavcem in državljanom zagotoviti 
nova orodja za ustvarjanje, izkoriščanje in 
hrambo vseh oblik digitalnih vsebin v 
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katerem koli jeziku ter za modeliranje, 
analiziranje in vizualizacijo velikih količin 
podatkov, vključno s povezanimi podatki.
Sem spadajo nove tehnologije za jezik, 
učenje, medsebojno izmenjavo, digitalno 
hrambo, dostop do vsebin in analiza, 
inteligentni sistemi za upravljanje 
informacij s podatkovnim rudarjenjem, 
strojnim učenjem, tehnologijami za 
statistične analize in vizualnim 
računalništvom.

katerem koli jeziku ter za modeliranje, 
analiziranje in vizualizacijo velikih količin 
podatkov, vključno s povezanimi podatki.
Sem spadajo nove tehnologije za jezik, 
učenje, medsebojno izmenjavo (vključno s 
haptičnimi in govornimi vmesniki ter 
biovmesniki), digitalno hrambo in obnovo, 
dostop do vsebin in analiza, inteligentni 
sistemi za upravljanje informacij z 
naprednim podatkovnim rudarjenjem,
„ravnanjem z masovnimi podatki“,
strojnim učenjem in strojnim znanjem, 
tehnologijami za statistične analize in 
vizualnim računalništvom.

Or. en

Predlog spremembe 482
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je delavcem in državljanom zagotoviti 
nova orodja za ustvarjanje, izkoriščanje in 
hrambo vseh oblik digitalnih vsebin v 
katerem koli jeziku ter za modeliranje, 
analiziranje in vizualizacijo velikih količin 
podatkov, vključno s povezanimi podatki. 
Sem spadajo nove tehnologije za jezik, 
učenje, medsebojno izmenjavo, digitalno 
hrambo, dostop do vsebin in analiza, 
inteligentni sistemi za upravljanje 
informacij s podatkovnim rudarjenjem, 
strojnim učenjem, tehnologijami za 
statistične analize in vizualnim 
računalništvom.

Cilj je delavcem in državljanom zagotoviti 
nova orodja za ustvarjanje, izkoriščanje in 
hrambo vseh oblik digitalnih vsebin v 
katerem koli jeziku ter za modeliranje, 
analiziranje in vizualizacijo velikih količin 
podatkov, vključno s povezanimi podatki. 
Sem spadajo nove tehnologije za jezik, 
učenje, medsebojno izmenjavo, digitalno 
hrambo, dostop do kulturnih virov, dostop 
do vsebin in analiza, inteligentni sistemi za 
upravljanje informacij s podatkovnim 
rudarjenjem, strojnim učenjem, 
tehnologijami za statistične analize in 
vizualnim računalništvom.

Or. it

Predlog spremembe 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)



AM\907981SL.doc 69/127 PE492.815v01-00

SL

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je delavcem in državljanom zagotoviti 
nova orodja za ustvarjanje, izkoriščanje in 
hrambo vseh oblik digitalnih vsebin v 
katerem koli jeziku ter za modeliranje, 
analiziranje in vizualizacijo velikih količin 
podatkov, vključno s povezanimi podatki.
Sem spadajo nove tehnologije za jezik, 
učenje, medsebojno izmenjavo, digitalno 
hrambo, dostop do vsebin in analiza, 
inteligentni sistemi za upravljanje 
informacij s podatkovnim rudarjenjem, 
strojnim učenjem, tehnologijami za 
statistične analize in vizualnim 
računalništvom.

Cilj je delavcem in državljanom zagotoviti 
nova orodja za ustvarjanje, izkoriščanje in 
hrambo vseh oblik digitalnih vsebin v 
katerem koli jeziku ter za modeliranje, 
analiziranje in vizualizacijo velikih količin 
podatkov, vključno s povezanimi podatki.
Sem spadajo nove tehnologije za jezik, 
učenje, medsebojno izmenjavo, digitalno 
hrambo, dostop do vsebin in analiza, 
inteligentni sistemi za upravljanje 
informacij s podatkovnim rudarjenjem na 
področjih, kot je turizem, strojnim 
učenjem, tehnologijami za statistične 
analize in vizualnim računalništvom.

Or. en

Predlog spremembe 484
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti vodilni položaj evropske 
znanosti in industrije na področju 
industrijske robotike in storitvene robotike, 
kognitivnih sistemov, naprednih 
vmesnikov in pametnih prostorov ter 
občutljivih strojev na podlagi izboljšane 
zmogljivosti računalnikov in mreženja ter 
napredka pri sposobnosti gradnji sistemov, 
ki so sposobni učenja, prilagoditve in 
odzivanja.

Cilj je okrepiti vodilni položaj evropske 
znanosti in industrije na področju 
industrijske robotike in storitvene robotike, 
kognitivnih sistemov, umetne inteligence 
in nevroznanosti, naprednih vmesnikov in 
pametnih prostorov ter občutljivih strojev 
na podlagi miniaturizacije in izboljšane 
zmogljivosti računalnikov in mreženja ter 
napredka pri sposobnosti gradnji sistemov, 
ki so sposobni učenja, prilagoditve in 
odzivanja.

Or. en
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Predlog spremembe 485
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Teh šest glavnih področij dejavnosti bodo
predvidoma pokrilo vse potrebe. Sem 
spadajo vodilni položaj na področju 
generičnih IKT-podprtih rešitev, 
proizvodov in storitev, ki so potrebne za 
reševanje glavnih družbenih izzivov, ter na 
uporabnosti temelječe raziskovalne in 
inovacijske agende, ki se bodo podpirale v 
okviru ustreznih družbenih izzivov.

Teh sedem glavnih področij dejavnosti bo
predvidoma pokrilo vse potrebe. Sem 
spadajo vodilni položaj na področju 
generičnih IKT-podprtih rešitev, 
proizvodov in storitev, ki so potrebne za 
reševanje glavnih družbenih izzivov, ter na 
uporabnosti temelječe raziskovalne in 
inovacijske agende, ki se bodo podpirale v 
okviru ustreznih družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 486
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsako od šestih pomembnih področij 
dejavnosti so vključene tudi IKT-
specifične raziskovalne infrastrukture, kot 
so živi laboratoriji za obsežne poskuse in 
infrastrukture za ključne omogočitvene 
tehnologije ter njihova vključitev v 
napredne proizvode in inovativne 
inteligentne sisteme, vključno z opremo, 
orodji in podpornimi storitvami, čistimi 
prostori in dostopom do livarn za izdelavo 
prototipov.

V vsako od sedmih pomembnih področij 
dejavnosti so vključene tudi IKT-
specifične raziskovalne infrastrukture, kot 
so živi laboratoriji za obsežne poskuse in 
infrastrukture za ključne omogočitvene 
tehnologije ter njihova vključitev v 
napredne proizvode in inovativne 
inteligentne sisteme, vključno z opremo, 
orodji in podpornimi storitvami, čistimi 
prostori in dostopom do livarn za izdelavo 
prototipov. Financiranje Unije bo 
koristilo skupnim zmogljivostim in 
infrastrukturi, odprti za več akterjev, med 
katere zlasti sodijo mala in srednja 
podjetja.
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Or. en

Predlog spremembe 487
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Evropski uniji so temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb, zlasti pa njihova 
pravica do zasebnosti, poglavitnega 
pomena. V okviru Obzorja 2020 se 
podpirajo raziskave in razvoj sistemov, s 
katerimi bodo lahko evropski državljani 
popolnoma nadzirali svoje komunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.6 a. Prihodnji regulativni in 
gospodarski izzivi:
Cilj je raziskati, kako in kje bi bilo treba 
oblikovati nove regulativne okvire, da bi 
se upoštevala nova razmerja med 
državljani in njihovimi družbami, pa tudi
med trgi in njihovimi potrošniki. To 
vključuje interznanstveno raziskovanje, ki 
združuje pravno analizo z gospodarskimi, 
kulturnimi in socialnimi učinki 
tehnoloških sprememb.

Or. en
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Predlog spremembe 489
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2. Nanotehnologije 1.2. Nanotehnologije in kvantne optike

Or. en

Predlog spremembe 490
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj in povezovanje znanja na 
presečiščih različnih znanstvenih disciplin, 
katerih cilj je razviti bistveno nove 
proizvode, ki omogočajo trajnostne rešitve 
v najrazličnejših sektorjih.

Razvoj in povezovanje znanja na 
presečiščih različnih znanstvenih disciplin, 
katerih cilj je razviti bistveno nove 
proizvode, ki omogočajo trajnostne rešitve 
v najrazličnejših sektorjih, ob upoštevanju 
previdnostnega načela.

Or. en

Predlog spremembe 491
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.2. Zagotavljanje varnega razvoja 
nanotehnologij in njihove uporabe

1.2.2. Zagotavljanje varnega razvoja 
nanotehnologij in kvantne optike ter
njihove uporabe
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Predlog spremembe 492
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pridobitev znanstvenih spoznanj o njihovih 
možnih vplivih na zdravje in okolje pri 
proaktivnem in znanstveno utemeljenem 
upravljanju nanotehnologij ter 
zagotavljanje potrjenih znanstvenih orodij 
in platform za ocenjevanje in obvladovanje 
nevarnosti, izpostavljenosti in tveganja v 
celotnem življenjskem ciklu 
nanomaterialov in nanosistemov.

Pridobitev znanstvenih spoznanj o njihovih 
možnih vplivih na zdravje in okolje pri 
proaktivnem in znanstveno utemeljenem 
upravljanju nanotehnologij in kvantne 
optike ter zagotavljanje potrjenih 
znanstvenih orodij in platform za 
ocenjevanje in obvladovanje nevarnosti, 
izpostavljenosti in tveganja v celotnem 
življenjskem ciklu nanomaterialov in 
nanosistemov.

Or. en

Predlog spremembe 493
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pridobitev znanstvenih spoznanj o njihovih 
možnih vplivih na zdravje in okolje pri 
proaktivnem in znanstveno utemeljenem 
upravljanju nanotehnologij ter 
zagotavljanje potrjenih znanstvenih orodij 
in platform za ocenjevanje in obvladovanje 
nevarnosti, izpostavljenosti in tveganja v 
celotnem življenjskem ciklu 
nanomaterialov in nanosistemov.

Pridobitev znanstvenih spoznanj o njihovih 
možnih vplivih na zdravje in okolje pri 
proaktivnem in znanstveno utemeljenem 
upravljanju nanotehnologij ter 
zagotavljanje potrjenih namensko 
ustreznih znanstvenih orodij in platform, 
pri katerih se ne uporabljajo živali, za 
ocenjevanje in obvladovanje nevarnosti, 
izpostavljenosti in tveganja v celotnem 
življenjskem ciklu nanomaterialov in 
nanosistemov.
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Or. en

Predlog spremembe 494
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.3. Razvoj družbene razsežnosti 
nanotehnologij

1.2.3. Razvoj družbene razsežnosti 
nanotehnologij in kvantne optike

Or. en

Predlog spremembe 495
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnava človekovih in fizičnih 
infrastrukturnih zahtev pri uvedbi 
nanotehnologij ter osredotočenost 
upravljanja nanotehnologij na družbene 
koristi.

Obravnava človekovih in fizičnih 
infrastrukturnih zahtev pri uvedbi 
nanotehnologij ter osredotočenost 
upravljanja nanotehnologij na družbene 
koristi. Poleg ocene tveganja tudi 
vrednotenje družbene sprejemljivosti 
specifičnih vrst uporabe nanotehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 496
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnava človekovih in fizičnih Obravnava človekovih in fizičnih 
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infrastrukturnih zahtev pri uvedbi
nanotehnologij ter osredotočenost 
upravljanja nanotehnologij na družbene 
koristi.

infrastrukturnih zahtev pri uvedbi 
nanotehnologij ter osredotočenost na 
upravljanje nanotehnologije v družbeno 
korist ter na odnos javnosti do 
nanotehnologije in z njo povezane 
proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 497
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnava človekovih in fizičnih 
infrastrukturnih zahtev pri uvedbi 
nanotehnologij ter osredotočenost 
upravljanja nanotehnologij na družbene 
koristi.

Obravnava človekovih in fizičnih 
infrastrukturnih zahtev pri uvedbi 
nanotehnologij ter osredotočenost 
upravljanja nanotehnologij na družbene 
koristi in družbeno sprejemljivost 
specifične uporabe nanotehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 498
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnava človekovih in fizičnih 
infrastrukturnih zahtev pri uvedbi 
nanotehnologij ter osredotočenost 
upravljanja nanotehnologij na družbene 
koristi.

Obravnava človekovih in fizičnih 
infrastrukturnih zahtev pri uvedbi 
nanotehnologij in kvantne optike ter 
osredotočenost upravljanja nanotehnologij
in kvantne optike na družbene koristi.

Or. en
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Predlog spremembe 499
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osredotočanje na nove prožne, skalirne in 
ponovljive enote delovanja, pametno 
vključevanje novih in obstoječih procesov
ter povečanje obsega za dosego množične 
proizvodnje proizvodov in večnamenskih 
obratov, kar bi zagotovilo učinkovit 
prenos znanja v industrijske inovacije.

Osredotočanje na nove prožne, skalirne in 
ponovljive enote delovanja, pametno 
vključevanje novih in obstoječih procesov.

Or. en

Predlog spremembe 500
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave o funkcionalnih materialih, 
večfunkcionalnih materialih, kot so 
samopopravljajoči se ali biozdružljivi in 
strukturni materiali, da se zagotovijo 
inovacije v vseh industrijskih sektorjih, 
zlasti za trge visokih vrednosti.

Raziskave o funkcionalnih in tehnoloških
materialih, redkih snoveh, redkih zemljah
večfunkcionalnih materialih, kot so 
samopopravljajoči se ali biozdružljivi in 
strukturni materiali, da se zagotovijo 
inovacije v vseh industrijskih sektorjih, 
zlasti za trge visokih vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 501
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in razvoj prihodnjih proizvodov 
za učinkovito in vzdržno industrijsko 
proizvodnjo, npr. v kovinsko-predelovalni 
ali kemični industriji.

Raziskave in razvoj prihodnjih proizvodov 
za z viri gospodarno in vzdržno 
industrijsko proizvodnjo, npr. v kovinsko-
predelovalni ali kemični industriji

Or. en

Predlog spremembe 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
oblikovanje obnašanja potrošnikov, ki bi 
zmanjšalo povpraševanje po energiji in 
spodbudilo nizkoogljično proizvodnjo, ter 
okrepitev procesov, recikliranje, 
odstranjevanje onesnaževal ter pridelava 
materialov z visoko dodano vrednostjo iz 
odpadkov oziroma s ponovno predelavo.

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
oblikovanje obnašanja potrošnikov, ki bi 
zmanjšalo povpraševanje po energiji in 
spodbudilo proizvodnjo z malo emisij, ter 
okrepitev procesov, recikliranje, 
odstranjevanje onesnaževal ter pridelava 
materialov z visoko dodano vrednostjo iz 
odpadkov oziroma s ponovno predelavo.

Or. en(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Pojem malo emisij se nanaša na zmanjšanje izpustov vseh onesnaževal v ozračje, ki jih 
povzročajo v različnih sektorjih, ne le ogljikovega dioksida ali metana. Zato je popolnoma 
utemeljeno izraz nizkoogljična proizvodnja spremeniti v izraz proizvodnja z malo emisijami, 
kar je dejanski namen ukrepa, predlaganega v tem dokumentu. Z raziskavami bi bilo treba 
poiskati načine, s katerimi bi odpravili vse toplogredne pline in druga onesnaževala.

Predlog spremembe 503
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
oblikovanje obnašanja potrošnikov, ki bi 
zmanjšalo povpraševanje po energiji in 
spodbudilo nizkoogljično proizvodnjo, ter 
okrepitev procesov, recikliranje, 
odstranjevanje onesnaževal ter pridelava 
materialov z visoko dodano vrednostjo iz 
odpadkov oziroma s ponovno predelavo.

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
oblikovanje obnašanja potrošnikov, ki bi 
zmanjšalo povpraševanje po energiji in 
spodbudilo nizkoogljično proizvodnjo, ter 
okrepitev procesov, recikliranje in urbano 
rudarjenje, odstranjevanje onesnaževal ter 
pridelava materialov z visoko dodano 
vrednostjo iz odpadkov oziroma s ponovno 
predelavo.

Or. en

Predlog spremembe 504
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba snovanja in razvoja 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
zaščito evropskih materialov z 
zgodovinsko ali kulturno vrednostjo.

Uporaba snovanja in razvoja 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
zaščito evropskih materialov z 
zgodovinsko ali kulturno vrednostjo.
Varstvo kulturne dediščine: ocenjevanje, 
spremljanje in izbiranje materialov in 
tehnik za konzervacijo, ob upoštevanju 
okolja in upravljanja z energijo, rabe in 
vzdrževanja, ter vključevanje v sodobno in 
zgodovinsko mestno okolje ter v 
arheološki in kulturni kontekst.

Or. it

Predlog spremembe 505
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.5 – odstavek 1



AM\907981SL.doc 79/127 PE492.815v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba snovanja in razvoja 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
zaščito evropskih materialov z 
zgodovinsko ali kulturno vrednostjo.

Uporaba snovanja in razvoja 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
zaščito evropske dediščine in materialov z 
zgodovinsko ali kulturno vrednostjo.

Or. en

Predlog spremembe 506
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3.5 a. Nove surovine za kemično 
industrijo
Srednjeročni in dolgoročni razvoj 
alternativnih surovin za kemično 
industrijo, od premoga, biomase in 
odpadnih materialov do okolju prijaznega 
nadomestka za nafto kot vira ogljika. 
Potrebne so nove tehnologije za sintetični 
plin (tehnologije uplinjanja tretje 
generacije), da bi raziskali številne 
potencialne surovine.

Or. en

Predlog spremembe 507
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in razvoj, pri katerih naj bi se 
preučile alternativne uporabe materialov 

Raziskave in razvoj, pri katerih naj bi se 
preučile alternativne uporabe materialov, 
vključno s kritičnimi surovinami, ter 
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ter pristopi za inovativne poslovne modele. pristopi za inovativne poslovne modele.

Or. en

Obrazložitev

Mnoge surovine niso redke z geološkega vidika, vendar so kritične zaradi drugih razlogov (na 
primer pomenijo odvisnost od uvoza, jih je težko reciklirati ali nadomestiti). Bolje je navesti 
kritične surovine (kakor so opredeljene na seznamu EU o 14 kritičnih surovinah).

Predlog spremembe 508
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4.1. Spodbujanje odličnih biotehnologij 
kot prihodnjih gonilnih sil inovacij

1.4.1. Spodbujanje trajnostnih
biotehnologij kot prihodnjih gonilnih sil 
inovacij

Or. en

Predlog spremembe 509
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je postaviti temelje za evropsko 
industrijo, da bo lahko ostala na čelu 
inovacijskih dosežkov tudi srednje- in 
dolgoročno. Sem spadajo razvoj 
nastajajočih orodij, npr. s sintezno 
biologijo, bioinformatiko in sistemsko 
biologijo, ter izkoriščanje zbliževanja z 
drugimi omogočitvenimi tehnologijami, 
kot so nanotehnologije (npr. 
bionanotehnologija) in IKT (npr. 

Cilj je postaviti temelje za evropsko 
industrijo, da bo lahko ostala na čelu 
inovacijskih dosežkov tudi srednje- in 
dolgoročno. Sem spadajo razvoj 
nastajajočih orodij, npr. s sintezno 
biologijo, bioinformatiko in sistemsko 
biologijo, ter izkoriščanje zbliževanja z 
drugimi omogočitvenimi tehnologijami, 
kot so nanotehnologije (npr. 
bionanotehnologija) in IKT (npr. 
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bioelektronika). Na teh in drugih vrhunskih 
področjih so potrebni ustrezni ukrepi v prid 
raziskav in razvoja, da se olajša učinkovit 
prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi 
itd.).

bioelektronika). Na teh in drugih vrhunskih 
področjih so potrebni ustrezni ukrepi v prid 
raziskav in razvoja, da se olajša učinkovit 
prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi 
itd.) brez motenj naravnega okolja ter ob 
upoštevanju previdnostnega in etičnega 
načela.

Or. en

Predlog spremembe 510
Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je postaviti temelje za evropsko 
industrijo, da bo lahko ostala na čelu 
inovacijskih dosežkov tudi srednje- in 
dolgoročno. Sem spadajo razvoj 
nastajajočih orodij, npr. s sintezno
biologijo, bioinformatiko in sistemsko
biologijo, ter izkoriščanje zbliževanja z 
drugimi omogočitvenimi tehnologijami, 
kot so nanotehnologije (npr. 
bionanotehnologija) in IKT (npr. 
bioelektronika). Na teh in drugih vrhunskih 
področjih so potrebni ustrezni ukrepi v prid 
raziskav in razvoja, da se olajša učinkovit 
prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi 
itd.).

Cilj je postaviti temelje za evropsko 
industrijo, da bo lahko ostala na čelu 
inovacijskih dosežkov tudi srednje- in 
dolgoročno. Sem spadajo razvoj 
nastajajočih orodij, npr. z biologijo
sistemov, bioinformatiko in sintezno
biologijo, ter izkoriščanje zbliževanja z 
drugimi omogočitvenimi tehnologijami, 
kot so nanotehnologije (npr. 
bionanotehnologija) in IKT (npr. 
bioelektronika) ter rastlinska in kmetijska
biotehnologija. Na teh in drugih vrhunskih 
področjih so potrebni ustrezni ukrepi v prid 
raziskav in razvoja, da se olajša učinkovit 
prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi, 
rastlinska genska tehnologija itd.).

Or. en

Obrazložitev

Biologija sistemov je najširši izraz, zato bi ga bilo treba omeniti na prvem mestu.
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Predlog spremembe 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4.2. Biotehnološki Industrijski procesi 1.4.2. Biotehnološki proizvodi in procesi

Or. en

Predlog spremembe 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni in
prehrambenopredelavalni industriji), da 
razvije nove proizvode in procese, ki 
izpolnjujejo industrijske in družbene 
zahteve, ter konkurenčne in izpopolnjene 
biotehnološke alternative za nadomestitev 
trenutnih, ter po drugi strani izrabiti 
potencial biotehnologije za odkrivanje, 
spremljanje, preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja. Sem spadajo raziskave in 
inovacije s področja encimskih in 
presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti.
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

Cilj je dvojen: predvsem omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni, pridelovalni
in živilskopredelovalni industriji), da 
razvije nove proizvode in procese, ki 
izpolnjujejo kmetijske in akvakulturne,
industrijske in družbene zahteve, ter 
konkurenčne in izpopolnjene biotehnološke 
alternative za nadomestitev trenutnih, ter
poleg tega izrabiti potencial biotehnologije 
za odkrivanje, spremljanje, preprečevanje 
in odpravljanje onesnaževanja. Sem 
spadajo raziskave in inovacije s področja 
encimskih in presnovnih poti, snovanja 
bioprocesov, naprednega vrenja, 
nadrejenega in podrejenega procesiranja ter 
vpogleda v dinamiko mikrobioloških 
skupnosti. Vključen bo tudi razvoj 
prototipov za ocenjevanje tehnično-
ekonomske izvedljivosti razvitih 
proizvodov in procesov.

Or. en
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Predlog spremembe 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr.
biologijo sistemov, genomiko, 
metagenomiko, proteomiko, fenomiko
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe,
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. farmacevtske 
diagnostike, biologike, biomedicinskih 
naprav, bolj zdravih rastlin in živali za 
zdravo prehrano).

Or. en

Predlog spremembe 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni in
prehrambenopredelavalni industriji), da 
razvije nove proizvode in procese, ki 
izpolnjujejo industrijske in družbene 
zahteve, ter konkurenčne in izpopolnjene 
biotehnološke alternative za nadomestitev

Cilj je dvojen: omogočati evropski 
industriji (npr. kemični, zdravstveni, 
rudarski, energetski, celulozni in papirni, 
tekstilni, škrobni, pridelovalni in
živilskopredelovalni industriji), da razvije 
nove proizvode in procese, ki izpolnjujejo
kmetijske, ribiške, industrijske in družbene 
zahteve, ter konkurenčne in izpopolnjene 
biotehnološke alternative za nadomestitev 
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trenutnih, ter po drugi strani izrabiti 
potencial biotehnologije za odkrivanje, 
spremljanje, preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja. Sem spadajo raziskave in 
inovacije s področja encimskih in 
presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti.
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

trenutnih, ter poleg tega izrabiti potencial 
biotehnologije za odkrivanje, spremljanje, 
preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja. Sem spadajo raziskave in 
inovacije s področja encimskih in 
presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti.
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je dodati biotehnologijo za pridelavo, pa tudi kmetijstvo in akvakulturo.

Predlog spremembe 515
Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni in
prehrambenopredelavalni industriji), da 
razvije nove proizvode in procese, ki 
izpolnjujejo industrijske in družbene 
zahteve, ter konkurenčne in izpopolnjene 
biotehnološke alternative za nadomestitev 
trenutnih, ter po drugi strani izrabiti 
potencial biotehnologije za odkrivanje, 
spremljanje, preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja. Sem spadajo raziskave in 
inovacije s področja encimskih in 
presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti.

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni in
živilskopredelovalni industriji ter industriji 
na področju rastlinske genske 
tehnologije), da razvije nove proizvode in 
procese, ki izpolnjujejo industrijske in 
družbene zahteve, ter konkurenčne in 
izpopolnjene biotehnološke alternative za 
nadomestitev trenutnih, ter po drugi strani 
izrabiti potencial biotehnologije za 
odkrivanje, spremljanje, preprečevanje in 
odpravljanje onesnaževanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja encimskih 
in presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
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Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

dinamiko mikrobioloških skupnosti.
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

Or. en

Predlog spremembe 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).
Prednostno se podpirajo nove 
diagnostične metode, kjer preventiva ali 
diagnoza za zadevnega pacienta že obstaja 
ali je verjetno, da bo razvita.

Or. de

Predlog spremembe 517
András Gyürk

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja, metabolomiko, 
ekspresivne sisteme, kemijske knjižnice in 
analizo omrežij), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe,
spodbujanje razvoja biotehnoloških
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav)..

Or. en

Predlog spremembe 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr.
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr.
biologijo sistemov, genomiko, 
metagenomiko, proteomiko, fenomiko
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe,
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. farmacevtske
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diagnostike, biologike, biomedicinskih 
naprav, bolj zdravih rastlin in živali za 
zdravo prehrano).

Or. en

Predlog spremembe 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje posamezniku prilagojene 
medicine za hude bolezni
Razviti je treba posamezniku prilagojeno 
medicino, da bi oblikovali nove 
preventivne in terapevtske strategije, ki jih 
bo mogoče prilagoditi potrebam pacientov 
ter tako izboljšati preprečevanje in 
zgodnje odkrivanje bolezni. Dejavnike, ki 
vplivajo na odločitve v zvezi s terapevtskim 
zdravljenjem, je treba opredeliti, 
podrobneje pojasniti in razviti na podlagi 
raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 520
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4.3 a. Obravnavanje okoljskih, 
družbenih in etičnih pomislekov
Cilj je upoštevati okoljske, družbene in 
etične pomisleke glede nekaterih vrst 
tehnologije z razvojem ocenjevalnega 
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postopka, ki bo vključeval široko 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 521
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje vzdržne industrijske rasti z 
olajševanjem strateškega premika v Evropi 
s stroškovno usmerjenega proizvodnega 
pristopa na proizvodni pristopi, ki temelji 
na ustvarjanju visoke dodane vrednosti. Za 
to je potrebno, da se obravnava povečanje 
proizvodnje ob manjši porabi materialov in 
energije ter ustvarjanju manj odpadkov in 
onesnaževanja. Poudarek bo na razvoju in 
povezovanju prilagodljivih proizvodnih 
sistemi prihodnosti, s posebnim poudarkom 
na potrebah evropskih MSP, da se 
vzpostavijo sistemi in postopki trajnostne 
proizvodnje.

Spodbujanje vzdržne industrijske rasti z 
olajševanjem strateškega premika v Evropi 
s stroškovno usmerjenega proizvodnega 
pristopa na proizvodni pristopi, ki temelji 
na ustvarjanju visoke dodane vrednosti. Za 
to je potrebno, da se obravnava
proizvodnja kakovostnih proizvodov ob 
manjši porabi materialov in energije ter 
ustvarjanju manj odpadkov in 
onesnaževanja. Poudarek bo na razvoju in 
povezovanju prilagodljivih proizvodnih 
sistemi prihodnosti, s posebnim poudarkom 
na potrebah evropskih MSP, da se 
vzpostavijo sistemi in postopki trajnostne 
proizvodnje.

Or. en

Predlog spremembe 522
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmanjševanje porabe energije in emisij 
CO2 z razvojem in uporabo trajnostnih 
gradbenih tehnologij, izvajanjem in 
ponavljanjem ukrepov za večjo uporabo 

Povečanje energetske učinkovitosti in 
zmanjševanje emisij CO2 z razvojem in 
uporabo trajnostnih gradbenih tehnologij, 
izvajanjem in ponavljanjem ukrepov za 
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energetsko učinkovitih sistemov in 
materialov v novih, obnovljenih in 
rekonstruiranih stavbah. Preudarnost 
življenjskega cikla in večji pomen 
konceptov oblikovanja-gradnje-delovanja 
bo ključnega pomena pri reševanju prehoda 
na stavbe s skoraj nično porabo energije v 
Evropi do leta 2020 in uresničevanju 
energetsko učinkovitih območij s 
sodelovanjem širše skupnosti 
zainteresiranih strani.

večjo uporabo energetsko učinkovitih 
sistemov in materialov v novih, 
obnovljenih in rekonstruiranih stavbah. 
Preudarnost življenjskega cikla in večji 
pomen konceptov oblikovanja-gradnje-
delovanja bo ključnega pomena pri 
reševanju prehoda na stavbe s skoraj nično 
porabo energije v Evropi do leta 2020 in 
uresničevanju energetsko učinkovitih 
območij s sodelovanjem širše skupnosti 
zainteresiranih strani.

Or. it

Predlog spremembe 523
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrij, kot so kemična, celulozna in 
papirna industrija, steklarska industrija ter 
industrija neželeznih kovin in jekla, z 
občutnim izboljšanjem učinkovitosti virov
in energetske učinkovitosti ter 
zmanjševanjem okoljskih učinkov takih 
industrijskih dejavnosti. Poudarek bo na 
razvoju in potrjevanju omogočitvenih 
tehnologij za inovativne snovi, materiale in 
tehnološke rešitve za nizkoogljične 
proizvode, energetsko manj intenzivnih 
procesih in storitvah v celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter uvajanju 
tehnologij in tehnik z izredno nizko 
proizvodnjo ogljika, da se dosežejo 
posebna znižanja intenzivnosti emisij 
toplogrednih plinov.

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrij, kot so kemična, celulozna in 
papirna industrija, steklarska industrija ter 
industrija neželeznih kovin in jekla, z 
občutnim izboljšanjem učinkovitosti virov 
in energetske učinkovitosti po dostopnih 
cenah ter zmanjševanjem okoljskih 
učinkov takih industrijskih dejavnosti. 
Poudarek bo na razvoju in potrjevanju 
omogočitvenih tehnologij za inovativne 
snovi, materiale in tehnološke rešitve za 
nizkoogljične proizvode, energetsko manj 
intenzivnih procesih in storitvah v celotni 
verigi ustvarjanja vrednosti ter uvajanju 
tehnologij in tehnik z izredno nizko 
proizvodnjo ogljika, da se dosežejo 
posebna znižanja intenzivnosti emisij 
toplogrednih plinov.

Or. it
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Predlog spremembe 524
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorsko sodelovanje pri zasnovah in 
metodologijah za „na znanju temelječo“, 
specializirano proizvodnjo, ki lahko 
spodbudi ustvarjalnost in inovacije, s 
poudarkom na poslovnih modelih v 
prikrojenih pristopih, ki se lahko 
prilagodijo zahtevam globaliziranih 
vrednostnih verig in omrežij, 
spreminjajočim se trgom ter nastajajočim 
in prihodnjim industrijskim panogam.

Medsektorsko sodelovanje pri zasnovah in 
metodologijah za „na znanju temelječo“, 
specializirano proizvodnjo, ki lahko 
spodbudi ustvarjalnost in inovacije, s 
poudarkom na poslovnih modelih v 
prikrojenih pristopih, ki se lahko 
prilagodijo zahtevam globaliziranih 
vrednostnih verig in omrežij, 
spreminjajočim se trgom ter nastajajočim 
in prihodnjim industrijskim panogam.
Podpora se bo zlasti zagotovila razvoju 
novih ekoinovacijskih poslovnih modelov 
in alternativnih pristopov, ki temeljijo na 
produktivni rabi virov.

Or. en

Predlog spremembe 525
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je ohraniti vodilni položaj v vesolju 
tako, da se varujeta in razvijata 
konkurenčna vesoljska industrija in 
raziskovalna skupnost ter krepijo vesoljske 
inovacije.

Cilj je ohraniti vodilni položaj v vesolju na 
svetovni ravni tako, da se varujeta in 
razvijata konkurenčna vesoljska industrija 
in raziskovalna skupnost ter krepijo 
vesoljske inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 526
Vladimír Remek
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – točka 1.6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju energije, 
telekomunikacij, izkoriščanja naravnih 
virov, robotike, varnosti in zdravja. Te 
skupne značilnosti ponujajo možnosti za 
zgodnje načrtovanje (zlasti za MSP) 
skupnega razvoja tehnologij v skupnostih 
na vesoljskem in nevesoljskem področju, 
ki se lahko hitreje razvijejo v prebojne 
inovacije, kot bi se s poznejšo razcepitvijo 
podjetij. Izrabo obstoječe evropske 
vesoljske infrastrukture bi bilo treba 
spodbujati z razvojem inovativnih izdelkov 
in storitev, ki temeljijo na daljinskem 
zaznavanju in določanju geografskega 
položaja. Poleg tega mora Evropa podpirati 
tudi začeti razvoj perspektiv podjetniškega 
vesoljskega sektorja z usmerjenimi ukrepi.

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju energije, 
telekomunikacij, izkoriščanja naravnih 
virov, robotike, varnosti in zdravja. Te 
skupne značilnosti ponujajo možnosti za 
zgodnje načrtovanje (zlasti za MSP) 
skupnega razvoja tehnologij v skupnostih 
na vesoljskem in nevesoljskem področju, 
ki se lahko hitreje razvijejo v prebojne 
inovacije, kot bi se s poznejšo razcepitvijo 
podjetij. Izrabo obstoječe evropske 
vesoljske infrastrukture bi bilo treba 
spodbujati z razvojem inovativnih izdelkov 
in storitev, ki temeljijo na daljinskem 
zaznavanju in določanju geografskega 
položaja ter telekomunikacijah na osnovi 
vesoljske tehnologije. Zlasti v primeru 
GNSS programov, ki omogočajo nove 
aplikacije na številnih področjih 
dejavnosti, zlasti zaradi točnosti podatkov, 
ki jih nudi atomska ura, je očitno, da je 
treba spodbujati inovativne proizvode in 
storitve ter zato zagotoviti finančno 
podporo pobudam na področju raziskav in 
razvoja ter inovacij. To je še zlasti nujno, 
ker sistem EGNOS že deluje, sistem 
Galileo pa bo začel razmeroma hitro 
delovati. Delež od 15 do 20 % finančnega 
svežnja, predlaganega za vesolje v okviru 
programa Obzorje 2020, velja za cilj, ki 
zelo ustreza naložbam, ki so potrebne, da 
se doseže potencial za zagotavljanje novih 
proizvodov in storitev ter se torej 
izkoristijo vse pomembne socialno-
ekonomske koristi, ki pri tem nastanejo. 
Poleg tega mora Evropa podpirati tudi 
začeti razvoj perspektiv podjetniškega 
vesoljskega sektorja z usmerjenimi ukrepi.

Or. en
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Predlog spremembe 527
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – točka 1.6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju energije, 
telekomunikacij, izkoriščanja naravnih 
virov, robotike, varnosti in zdravja. Te 
skupne značilnosti ponujajo možnosti za 
zgodnje načrtovanje (zlasti za MSP) 
skupnega razvoja tehnologij v skupnostih 
na vesoljskem in nevesoljskem področju, 
ki se lahko hitreje razvijejo v prebojne 
inovacije, kot bi se s poznejšo razcepitvijo 
podjetij. Izrabo obstoječe evropske 
vesoljske infrastrukture bi bilo treba 
spodbujati z razvojem inovativnih izdelkov 
in storitev, ki temeljijo na daljinskem 
zaznavanju in določanju geografskega 
položaja. Poleg tega mora Evropa podpirati 
tudi začeti razvoj perspektiv podjetniškega 
vesoljskega sektorja z usmerjenimi ukrepi.

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju mobilnosti, 
kmetijstva, energije, telekomunikacij, 
izkoriščanja naravnih virov, robotike, 
varnosti in zdravja. Te skupne značilnosti 
ponujajo možnosti za zgodnje načrtovanje
(zlasti za MSP) skupnega razvoja 
tehnologij v skupnostih na vesoljskem in 
nevesoljskem področju, ki se lahko hitreje 
razvijejo v prebojne inovacije, kot bi se s 
poznejšo razcepitvijo podjetij. Izrabo 
obstoječe evropske vesoljske infrastrukture 
bi bilo treba spodbujati z razvojem 
inovativnih izdelkov in storitev, ki 
temeljijo na daljinskem zaznavanju in 
določanju geografskega položaja ter 
telekomunikacijah na osnovi vesoljske 
tehnologije. Poleg tega mora Evropa 
podpirati tudi začeti razvoj perspektiv 
podjetniškega vesoljskega sektorja z 
usmerjenimi ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Zadnji del predloga spremembe 76 ponovno uvaja celovite storitve za uporabnike, kar se v 
istem odstavku že prej obravnava. Okrepitev podjetniškega vesoljskega sektorja je namenjena 
podpori novih trendov, na primer pobudam za zagotovitev stroškovno učinkovitega dostopa 
do nizke zemljine orbite ali suborbitalnega leta.

Predlog spremembe 528
Norbert Glante
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – točka 1.6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju energije, 
telekomunikacij, izkoriščanja naravnih 
virov, robotike, varnosti in zdravja. Te 
skupne značilnosti ponujajo možnosti za 
zgodnje načrtovanje (zlasti za MSP) 
skupnega razvoja tehnologij v skupnostih 
na vesoljskem in nevesoljskem področju, 
ki se lahko hitreje razvijejo v prebojne 
inovacije, kot bi se s poznejšo razcepitvijo 
podjetij. Izrabo obstoječe evropske 
vesoljske infrastrukture bi bilo treba 
spodbujati z razvojem inovativnih izdelkov 
in storitev, ki temeljijo na daljinskem 
zaznavanju in določanju geografskega 
položaja. Poleg tega mora Evropa podpirati 
tudi začeti razvoj perspektiv podjetniškega 
vesoljskega sektorja z usmerjenimi ukrepi.

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju energije, 
telekomunikacij, izkoriščanja naravnih 
virov, robotike, varnosti in zdravja. Te 
skupne značilnosti ponujajo možnosti za 
zgodnje načrtovanje (zlasti za MSP) 
skupnega razvoja tehnologij v skupnostih 
na vesoljskem in nevesoljskem področju, 
ki se lahko hitreje razvijejo v prebojne 
inovacije, kot bi se s poznejšo razcepitvijo 
podjetij. Izrabo obstoječe in razvijajoče se
evropske vesoljske infrastrukture bi bilo 
treba spodbujati in pripravljati z razvojem 
inovativnih izdelkov in storitev, ki 
temeljijo na daljinskem zaznavanju in 
določanju geografskega položaja. Poleg 
tega mora Evropa podpirati tudi začeti 
razvoj perspektiv podjetniškega 
vesoljskega sektorja z usmerjenimi ukrepi.

Or. de

Obrazložitev

Da se vključi na primer Galileo, za katerega se načrtuje, da bo začel delovati leta 2014.

Predlog spremembe 529
Vladimír Remek

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – točka 1.6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju energije, 
telekomunikacij, izkoriščanja naravnih 
virov, robotike, varnosti in zdravja. Te 
skupne značilnosti ponujajo možnosti za 

Več izzivov na področju vesoljskih 
tehnologij je vzporednih prizemnih 
izzivov, na primer na področju energije, 
telekomunikacij, izkoriščanja naravnih 
virov, robotike, varnosti in zdravja. Te 
skupne značilnosti ponujajo možnosti za 
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zgodnje načrtovanje (zlasti za MSP) 
skupnega razvoja tehnologij v skupnostih 
na vesoljskem in nevesoljskem področju, 
ki se lahko hitreje razvijejo v prebojne 
inovacije, kot bi se s poznejšo razcepitvijo 
podjetij. Izrabo obstoječe evropske 
vesoljske infrastrukture bi bilo treba 
spodbujati z razvojem inovativnih izdelkov 
in storitev, ki temeljijo na daljinskem 
zaznavanju in določanju geografskega 
položaja. Poleg tega mora Evropa podpirati 
tudi začeti razvoj perspektiv podjetniškega 
vesoljskega sektorja z usmerjenimi ukrepi.

zgodnje načrtovanje (zlasti za MSP) 
skupnega razvoja tehnologij v skupnostih 
na vesoljskem in nevesoljskem področju, 
ki se lahko hitreje razvijejo v prebojne 
inovacije, kot bi se s poznejšo razcepitvijo 
podjetij. Izrabo obstoječe evropske 
vesoljske infrastrukture bi bilo treba 
spodbujati z razvojem inovativnih izdelkov 
in storitev, ki temeljijo na daljinskem 
zaznavanju in določanju geografskega 
položaja. Poleg tega mora Evropa podpirati 
tudi začeti razvoj perspektiv podjetniškega 
vesoljskega sektorja z usmerjenimi ukrepi, 
zlasti dejavnosti promoviranja vesolja za 
splošno javnost.

Or. en

Obrazložitev

Koristi vesoljskih dejavnosti so na družbeni ravni premalo poznane, da bi pričakovali 
dinamični razvoj inovacij med vesoljskimi in drugimi sektorji. Med različnimi gospodarskimi 
in industrijskimi skupnostmi je treba okrepiti ozaveščenost, dialog in znanje, da bodo 
morebitni akterji predvideli možnosti izkoriščanja vesolja. Obveščanje in ozaveščanje javnosti 
in mladih o tem bosta pozitivno vplivala na prihodnjo visokokvalificirano delovno silo.

Predlog spremembe 530
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vesoljskimi misijami, npr. analizo 
vesoljskega okolja, zemeljskimi postajami, 
zaščito vesoljskih sistemov pred trčenjem z 
vesoljskimi odpadki in posledicami 
sončnih bakel (poznavanje razmer v
vesolju (SSA)), spodbujanjem inovativnih 
infrastruktur za inovativne podatke in 
arhiviranje vzorcev;

(d) vesoljskimi misijami, npr. analizo 
vesoljskega okolja, prenosom podatkov,
zemeljskimi postajami, zaščito vesoljskih 
sistemov pred trčenjem z vesoljskimi 
odpadki in posledicami sončnih bakel
(poznavanje razmer v vesolju (SSA)), 
spodbujanjem inovativnih infrastruktur za 
inovativne podatke in arhiviranje vzorcev;

Or. en
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Obrazložitev

Zbiranje podatkov ni le del misije, temveč njena osrednja dejavnost in je torej ne bi smeli 
omeniti na tem mestu, medtem ko se prenos podatkov lahko omeni.

Predlog spremembe 531
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podporo, namenjeno raziskavam in 
razvoju aplikacij na področju vesolja, se 
bo zlasti podprlo premagovanje družbenih 
izzivov, kot so podnebne spremembe, 
okolje, trajnostni prometni sistemi, 
kmetijstvo. Podpora tem področjem je 
podkrepljena s cilji na področju izmenjave 
znanja in interoperabilnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 532
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesoljski sistemi zagotavljajo informacije, 
ki jih pogosto ni mogoče pridobiti na 
noben drug način. Iz objavljenih podatkov 
je razvidno, da kljub prvorazrednim 
evropskim misijam za podatke iz evropskih 
misij ni verjetno, da bodo uporabljeni 
toliko kot podatki iz misij ZDA. Izraba 
podatkov bi bila veliko večja, če bi se 
usklajeno prizadevali za usklajevanje in 
organizacijo pri obdelavi, potrjevanju in 

Vesoljski sistemi zagotavljajo informacije, 
ki jih pogosto ni mogoče pridobiti na 
noben drug način. Iz objavljenih podatkov 
je razvidno, da kljub prvorazrednim 
evropskim misijam za podatke iz evropskih 
misij ni verjetno, da bodo uporabljeni 
toliko kot podatki iz misij ZDA. Izraba 
podatkov bi bila veliko večja, če bi se 
usklajeno prizadevali za usklajevanje in 
organizacijo pri obdelavi, potrjevanju in 
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standardizaciji vesoljskih podatkov iz 
evropskih misij. Inovacije na področju 
pridobivanja, obdelave in zlivanja 
podatkov ter njihovega širjenja, ki 
temeljijo na inovativnih IKT-podprtih 
oblikah sodelovanja, lahko zagotovijo višjo 
donosnost naložb v vesoljske 
infrastrukture. Kalibracija in potrjevanje 
vesoljskih podatkov (za posamezne 
instrumente, med instrumenti in misijami 
ter glede na predmete na kraju samem) sta 
ključna za učinkovito uporabo vesoljskih 
podatkov na vseh področjih, vendar sta 
ovirana, ker na ravni Unije ni organov ali 
institucij, ki bi bile pooblaščene za 
standardizacijo podatkov iz vesoljskih 
misij ter referenčne okvire. Dostop do 
podatkov iz vesoljskih misij in njihovo 
izrabo je potrebno globalno uskladiti. Za 
podatke, zbrane med opazovanjem Zemlje, 
se usklajeni pristopi in najboljše prakse 
delno dosegajo v sodelovanju z medvladno 
organizacijo Skupine za opazovanje 
Zemlje, ki naj bi podprla globalni sistem 
sistemov za opazovanje Zemlje ter v kateri 
sodeluje tudi Unija.

standardizaciji vesoljskih podatkov iz 
evropskih misij. Inovacije na področju 
pridobivanja, obdelave in zlivanja 
podatkov ter njihovega širjenja, ki 
temeljijo na inovativnih IKT-podprtih 
oblikah sodelovanja, lahko zagotovijo višjo 
donosnost naložb v vesoljske 
infrastrukture. Kalibracija in potrjevanje 
vesoljskih podatkov (za posamezne 
instrumente, med instrumenti in misijami 
ter glede na predmete na kraju samem) sta 
ključna za učinkovito uporabo vesoljskih 
podatkov na vseh področjih, vendar sta 
ovirana, ker na ravni Unije ni organov ali 
institucij, ki bi bile pooblaščene za 
standardizacijo podatkov iz vesoljskih 
misij ter referenčne okvire. Dostop do 
podatkov iz vesoljskih misij in njihovo 
izrabo je potrebno globalno uskladiti.
Inovacije na področju ravnanja s podatki, 
njihovega širjenja in interoperabilnosti, 
zlasti spodbujanje prostega dostopa do 
geoloških podatkov in metapodatkov ter 
njihove izmenjave, lahko zagotovijo višjo 
donosnost naložb v vesoljsko 
infrastrukturo ter prispevajo k reševanju 
družbenih izzivov, zlasti če se globalno 
usklajujejo. Za podatke, zbrane med 
opazovanjem Zemlje, se usklajeni pristopi 
in najboljše prakse delno dosegajo v 
sodelovanju z medvladno organizacijo 
Skupine za opazovanje Zemlje, ki naj bi 
podprla globalni sistem sistemov za 
opazovanje Zemlje ter v kateri sodeluje 
tudi Unija.

Or. en

Predlog spremembe 533
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesoljski sistemi zagotavljajo informacije, 
ki jih pogosto ni mogoče pridobiti na 
noben drug način. Iz objavljenih podatkov 
je razvidno, da kljub prvorazrednim 
evropskim misijam za podatke iz evropskih 
misij ni verjetno, da bodo uporabljeni 
toliko kot podatki iz misij ZDA. Izraba 
podatkov bi bila veliko večja, če bi se 
usklajeno prizadevali za usklajevanje in 
organizacijo pri obdelavi, potrjevanju in 
standardizaciji vesoljskih podatkov iz 
evropskih misij. Inovacije na področju 
pridobivanja, obdelave in zlivanja 
podatkov ter njihovega širjenja, ki 
temeljijo na inovativnih IKT-podprtih 
oblikah sodelovanja, lahko zagotovijo višjo 
donosnost naložb v vesoljske 
infrastrukture. Kalibracija in potrjevanje 
vesoljskih podatkov (za posamezne 
instrumente, med instrumenti in misijami 
ter glede na predmete na kraju samem) sta 
ključna za učinkovito uporabo vesoljskih 
podatkov na vseh področjih, vendar sta 
ovirana, ker na ravni Unije ni organov ali 
institucij, ki bi bile pooblaščene za 
standardizacijo podatkov iz vesoljskih 
misij ter referenčne okvire. Dostop do 
podatkov iz vesoljskih misij in njihovo 
izrabo je potrebno globalno uskladiti. Za 
podatke, zbrane med opazovanjem Zemlje, 
se usklajeni pristopi in najboljše prakse 
delno dosegajo v sodelovanju z medvladno 
organizacijo Skupine za opazovanje 
Zemlje, ki naj bi podprla globalni sistem 
sistemov za opazovanje Zemlje ter v kateri 
sodeluje tudi Unija.

Vesoljski sistemi zagotavljajo informacije, 
ki jih pogosto ni mogoče pridobiti na 
noben drug način. Iz objavljenih podatkov 
je razvidno, da kljub prvorazrednim 
evropskim misijam za podatke iz evropskih 
misij ni verjetno, da bodo uporabljeni 
toliko kot podatki iz misij ZDA. Izraba 
podatkov bi bila veliko večja, če bi se 
usklajeno prizadevali za usklajevanje in 
organizacijo pri obdelavi, potrjevanju in 
standardizaciji vesoljskih podatkov iz 
evropskih misij. Inovacije na področju 
pridobivanja, obdelave in zlivanja 
podatkov ter njihovega širjenja, analize in 
rudarjenja, ki temeljijo na inovativnih 
IKT-podprtih oblikah sodelovanja, lahko 
zagotovijo višjo donosnost naložb v 
vesoljske infrastrukture. Kalibracija in 
potrjevanje vesoljskih podatkov (za 
posamezne instrumente, med instrumenti in 
misijami ter glede na predmete na kraju 
samem) sta ključna za učinkovito uporabo 
vesoljskih podatkov na vseh področjih, 
vendar sta ovirana, ker na ravni Unije ni 
organov ali institucij, ki bi bile 
pooblaščene za standardizacijo podatkov iz 
vesoljskih misij ter referenčne okvire.
Dostop do podatkov iz vesoljskih misij in 
njihovo izrabo je potrebno globalno 
uskladiti. Za podatke, zbrane med 
opazovanjem Zemlje, se usklajeni pristopi 
in najboljše prakse delno dosegajo v 
sodelovanju z medvladno organizacijo 
Skupine za opazovanje Zemlje, ki naj bi 
podprla globalni sistem sistemov za 
opazovanje Zemlje ter v kateri sodeluje 
tudi Unija.

Or. en

Predlog spremembe 534
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora se bo namenila razvoju 
celovitega in trajnega globalnega 
okoljskega opazovalnega in 
informacijskega sistema, med drugim s 
spodbujanjem sodelovanja med 
skupnostmi s področja podnebnega 
modeliranja ter s področja podnebnega 
opazovanja in upravljanja s podatki. 
Bistveno je, da pri tem sodelujejo tudi 
države članice, saj so evidence podatkov 
pogosto v lasti nacionalnih organov.

Or. en

Predlog spremembe 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.6.4 a. Razvoj aplikacij na področju 
GNSS za zagotovitev pozitivnega rezultata 
naložb v evropske satelitske navigacijske 
sisteme
V času, ko sistem EGNOS v celoti deluje 
in se je faza potrjevanja v orbiti za sistem 
Galileo uspešno zaključila, je bistveno, da 
evropska industrija sprejme novo 
razpoložljivo tehnologijo in se pripravi na 
polno zmogljivost sistema Galileo, da se 
izrabijo socialno-ekonomske koristi, ki po 
ocenah znašajo 90 milijard EUR. 
Financiranje raziskav v višini 18 % 
finančnih sredstev za vesolje spodbuja 
razvoj sistemov EGNOS in Galileo v 
ključnih sektorjih, kot sta letalstvo in 
cestni promet, ter za številne 
profesionalne aplikacije, vključno s 
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preciznim kmetijstvom, določanjem 
točnega časa in geodezijo, kar zagotavlja 
uporabo novih signalov v sedanjih in 
prihodnjih aplikacijah.

Or. en

Predlog spremembe 536
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostne naloge vesoljskih raziskav in 
inovacij v okviru Obzorja 2020 so v skladu 
s prednostnimi nalogami vesoljske politike 
EU, kot so opredeljene v svetih za vesolje 
in sporočilu „Za vesoljsko strategijo 
Evropske unije, ki koristi državljanom.
Izvajanje bo potekalo po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi iz evropske 
vesoljske industrije, MSP, akademskim 
svetom in tehnološkimi inštituti, ki so 
zastopani v Svetovalni skupini za vesolje, 
ter pomembnimi partnerji, kot so Evropska 
vesoljska agencija in nacionalne vesoljske 
agencije. Pri sodelovanju v mednarodnih 
podjetjih se bo agenda za raziskave in 
inovacije določila v sodelovanju z 
mednarodnimi partnerji (npr. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Prednostne naloge vesoljskih raziskav in 
inovacij v okviru Obzorja 2020 so v skladu 
s prednostnimi nalogami vesoljske politike 
EU, kot so opredeljene v svetih za vesolje 
in sporočilu „Za vesoljsko strategijo 
Evropske unije, ki koristi državljanom.
Izvajanje bo potekalo po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi iz evropske 
vesoljske industrije, MSP, akademskim 
svetom in tehnološkimi inštituti, ki so 
zastopani v Svetovalni skupini za vesolje, 
ter pomembnimi partnerji, kot so Evropska 
vesoljska agencija in nacionalne vesoljske 
agencije. EU, Evropska agencija in države 
članice se dopolnjujejo pri razvoju in 
izvajanju dejavnosti. Pri sodelovanju v 
mednarodnih podjetjih se bo agenda za 
raziskave in inovacije določila v 
sodelovanju z mednarodnimi partnerji (npr. 
NASA, ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Predlog spremembe 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Z Obzorjem 2020 bosta uvedena dva 
instrumenta (dolžniški instrument in 
instrument za lastniški kapital), sestavljena 
iz različnih sklopov. Instrument za lastniški 
kapital in sklop za MSP v okviru 
dolžniškega instrumenta se bosta izvajala z 
dvema finančnima instrumentoma EU, ki 
MSP zagotavljata podporo v obliki
lastniškega kapitala in financiranja s 
posojili za raziskave, inovacije in rast.

Z Obzorjem 2020 bosta uvedena dva 
instrumenta (dolžniški instrument in 
instrument za lastniški kapital), sestavljena 
iz različnih sklopov. Instrument za lastniški 
kapital in sklop za MSP v okviru 
dolžniškega instrumenta se bosta izvajala z 
dvema finančnima instrumentoma EU (ki 
ju upravljata Evropska investicijska 
banka in Evropski investicijski sklad), ki 
MSP zagotavljata podporo v obliki 
lastniškega kapitala in financiranja s
posojili za raziskave, inovacije in rast. Za 
zagotovitev kritične mase in pristopa 
celotne inovacijske verige bosta ta 
instrumenta prednostno usmerjena k 
dejavnostim, ki izhajajo iz drugih 
ukrepov, financiranih v okviru programa 
Obzorje 2020, vključno z novim 
instrumentom, ki je posebej namenjen 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 538
Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namesto da bi končnim upravičencem 
zagotovila posojila, jamstva ali lastniški 
kapital, bo Komisija finančne institucije 
pooblastila, da jim podporo zagotovijo 
zlasti preko delitve tveganja, jamstev 
sistemov ter naložb lastniškega kapitala in 
navideznega lastniškega kapitala.

Namesto da bi končnim upravičencem 
zagotovila posojila, jamstva ali lastniški 
kapital, bo Komisija finančne ali ustrezne 
druge institucije pooblastila, da jim 
podporo zagotovijo zlasti preko delitve 
tveganja, jamstev sistemov ter naložb 
lastniškega kapitala in navideznega 
lastniškega kapitala.

Or. en
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Predlog spremembe 539
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dolžniškim instrumentom se bodo 
posameznim upravičencem zagotovila 
posojila za naložbe v raziskave in 
inovacije, finančnim posrednikom jamstva 
za posojila upravičencem, kombinirala pa 
se bodo lahko tudi posojila in jamstva ter 
jamstva in/ali protijamstva za nacionalne in 
regionalne programe financiranja dolga. Z 
dolžniškim instrumentom se bosta 
podpirala podaljšanje zapadlosti ter 
instrument, posebej namenjen MSP (glej 
oddelek 3 „Inovacije v MSP“ dela II te 
priloge). Zagotavljanje dolžniškega 
instrumenta se lahko združi z 
instrumentom lastniškega kapitala
(vključno s povprečninami) v enega ali več 
integriranih sistemov ter po potrebi z 
dodatnimi donacijami. Lahko se omogočijo 
tudi ugodna in konvertibilna posojila.

Z dolžniškim instrumentom se bodo 
posameznim upravičencem zagotovila 
posojila za naložbe v raziskave in 
inovacije, finančnim posrednikom jamstva 
za posojila upravičencem, kombinirala pa 
se bodo lahko tudi posojila in jamstva ter 
jamstva in/ali protijamstva za nacionalne in 
regionalne programe financiranja dolga. Z 
dolžniškim instrumentom se bosta 
podpirala podaljšanje zapadlosti ter 
instrument, posebej namenjen MSP (glej 
oddelek 3 „Inovacije v MSP“ dela II te 
priloge).. Posebna pozornost se nameni 
zahtevam malih in srednjih podjetij ter 
drugih subjektov s sedežem v manj
razvitih regijah. Zagotavljanje dolžniškega 
instrumenta se lahko združi z 
instrumentom lastniškega kapitala
(vključno s povprečninami) v enega ali več 
integriranih sistemov ter po potrebi z 
dodatnimi donacijami. Lahko se omogočijo 
tudi ugodna in konvertibilna posojila.

Or. en

Predlog spremembe 540
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dolžniškim instrumentom se bodo 
posameznim upravičencem zagotovila 
posojila za naložbe v raziskave in 
inovacije, finančnim posrednikom jamstva 
za posojila upravičencem, kombinirala pa 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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se bodo lahko tudi posojila in jamstva ter 
jamstva in/ali protijamstva za nacionalne in 
regionalne programe financiranja dolga. Z 
dolžniškim instrumentom se bosta 
podpirala podaljšanje zapadlosti ter 
instrument, posebej namenjen MSP (glej 
oddelek 3 „Inovacije v MSP“ dela II te 
priloge). Zagotavljanje dolžniškega 
instrumenta se lahko združi z 
instrumentom lastniškega kapitala 
(vključno s povprečninami) v enega ali več 
integriranih sistemov ter po potrebi z 
dodatnimi donacijami. Lahko se omogočijo 
tudi ugodna in konvertibilna posojila.

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 541
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 –točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) druge dele Obzorja 2020, zlasti za del 
III „Družbeni izzivi“;

(a) druge dele Obzorja 2020, zlasti za del 
III „Družbeni izzivi“ ali del II „Vodilni 
položaj industrije;

Or. en

Predlog spremembe 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

(b) druge okvire, programe in proračunske 
postavke v proračunu Unije;

(b) druge okvire, programe in proračunske 
postavke v proračunu Unije (kot so skupna 
kmetijska politika, ribiška politika in 
program COSME);

Or. en

Predlog spremembe 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Parametri za delitev tveganja in drugi 
parametri se lahko med oddelki politik ali 
sektorjev razlikujejo, če sta njihova 
vrednost ali status v skladu s skupnimi 
pravili za dolžniške instrumente. Poleg 
tega lahko oddelki pri skupni promocijski 
kampanji za dolžniški instrument sledijo 
posebnim komunikacijskim strategijam. Če 
je pri ocenjevanju prospektivnih posojil iz 
posebnega dela potrebno posebno 
strokovno znanje, se lahko na nacionalni 
ravni uporabijo tudi specializirani finančni 
posredniki.

Parametri za delitev tveganja in drugi 
parametri se lahko med oddelki politik ali 
sektorjev razlikujejo, če sta njihova 
vrednost ali status v skladu s skupnimi 
pravili za dolžniške instrumente. Poleg 
tega lahko oddelki pri skupni promocijski 
kampanji za dolžniški instrument sledijo 
posebnim komunikacijskim strategijam. Če 
je pri ocenjevanju prospektivnih posojil iz 
posebnega dela potrebno posebno 
strokovno znanje, se lahko na nacionalni 
ravni uporabijo tudi specializirani finančni 
posredniki.

Evropska investicijska banka, ki upravlja 
dolžniški instrument v imenu Komisije, 
lahko ima omejeno nalogo izdajanja 
posojil za projekte z velikim tehnološkim 
tveganjem in ne le ponujanja posojil po 
obrestni meri, nižji od tržne, za projekte z 
majhnim tehnološkim tveganjem. Za to 
nalogo pa bodo veljala stroga merila za 
upravljanje portfeljev in obvladovanje 
tveganja projektov ter nadzor.

Or. en
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Obrazložitev

Na osnovi poročila Marie da Graça Carvalho, predlog spremembe 80.

Predlog spremembe 544
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklop za MSP v okviru dolžniškega 
instrumenta je osredotočen na MSP in 
mala srednja kapitalska podjetja, ki so 
usmerjena v raziskave in inovacije, ter 
zagotavlja posojila v zneskih, ki presegajo 
150 000 EUR, s čimer dopolnjuje 
financiranje MSP prek instrumenta za 
posojilna jamstva v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP.

Sklop za MSP v okviru dolžniškega 
instrumenta je osredotočen na MSP, ki so 
usmerjena v raziskave in inovacije, s čimer 
dopolnjuje financiranje MSP prek 
instrumenta za posojilna jamstva v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklop za MSP v okviru dolžniškega 
instrumenta je osredotočen na MSP in mala 
srednja kapitalska podjetja, ki so usmerjena 
v raziskave in inovacije, ter zagotavlja 
posojila v zneskih, ki presegajo
150 000 EUR, s čimer dopolnjuje 
financiranje MSP prek instrumenta za 
posojilna jamstva v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP.

Sklop za MSP v okviru dolžniškega 
instrumenta je osredotočen na MSP in mala 
srednja kapitalska podjetja, ki so usmerjena 
v raziskave in inovacije, ter zagotavlja 
posojila v zneskih, ki presegajo
100 000 EUR, s čimer dopolnjuje 
financiranje MSP prek instrumenta za 
posojilna jamstva v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP.

Or. en



AM\907981SL.doc 105/127 PE492.815v01-00

SL

Predlog spremembe 546
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Instrument za lastniški kapital (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 547
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z instrumentom za lastniški kapital bodo 
skladi tveganega kapitala posameznim 
podjetjem, ki so del portfelja, v začetni fazi 
zagotovili tvegan in/ali mezzanin kapital. 
Ta podjetja se lahko poleg tega odločijo za 
financiranje dolga prek finančnih 
posrednikov, ki upravljajo dolžniški 
instrument.

Z instrumentom za lastniški kapital bodo 
skladi tveganega kapitala posameznim 
podjetjem, ki so del portfelja, v začetni fazi 
zagotovili tvegan in/ali mezzanin kapital. 
Posebna pozornost se nameni podjetjem s 
sedežem v manj razvitih regijah. Ta 
podjetja se lahko poleg tega odločijo za 
financiranje dolga prek finančnih 
posrednikov, ki upravljajo dolžniški 
instrument.

Or. en

Predlog spremembe 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Z instrumentom za lastniški kapital bodo 
skladi tveganega kapitala posameznim 
podjetjem, ki so del portfelja, v začetni fazi
zagotovili tvegan in/ali mezzanin kapital.
Ta podjetja se lahko poleg tega odločijo za 
financiranje dolga prek finančnih 
posrednikov, ki upravljajo dolžniški 
instrument.

Z instrumentom za lastniški kapital bodo 
skladi tveganega kapitala posameznim 
podjetjem v začetni fazi, ki so del portfelja, 
zagotovili tvegan in/ali mezzanin kapital.
Ta podjetja se lahko poleg tega odločijo za 
financiranje dolga prek finančnih 
posrednikov, ki upravljajo dolžniški 
instrument.

Or. en

(Glej Prilogo 1 – točko 2 – točko 2.3 – točko b – odstavek 3 splošne uredbe)

Obrazložitev

Večji skladi tveganega kapitala zagotavljajo znatne naložbe v podjetja v začetni fazi. 
Poudarek bi moral biti na podjetjih, ne na skladih. To dopolnjuje program COSME, pri 
katerem skladi tveganega kapitala zagotavljajo naložbe v podjetja, ki so v fazi širitve in rasti. 
Naložbe v podjetja v začetni fazi ter podjetja v fazi širitve in rasti lahko izvirajo iz istega 
sklada.

Predlog spremembe 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z instrumentom za lastniški kapital se 
bodo podprli tudi procesi prenosa znanja 
in tehnologije v fazah pred začetkom 
uporabe v industriji, da se preveri in po 
potrebi poveča inovacijski učinek prenosa 
na trg.

Or. en

Predlog spremembe 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z instrumentom se bodo lahko izvajale tudi 
naložbe v fazah širitve in rasti v povezavi s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP (to vključuje naložbe v sklade 
skladov s široko bazo vlagateljev, med 
katere bodo spadali tudi zasebni, 
institucionalni in strateški vlagatelji ter 
nacionalne javne in poljavne finančne 
institucije).

Z instrumentom se bodo lahko izvajale tudi 
naložbe v fazah širitve in rasti v povezavi s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP (to vključuje naložbe v javne in 
zasebne sklade skladov s široko bazo 
vlagateljev, med katere bodo spadali tudi 
zasebni, institucionalni in strateški 
vlagatelji ter nacionalne javne in poljavne 
finančne institucije).

Or. en

(Glej Prilogo 1 – točko 2 – točko 2.3 – točko b – odstavek 7 splošne uredbe)

Obrazložitev

Kot v programu COSME je treba pojasniti, da se bodo z instrumentom za lastniški kapital v 
okviru Obzorja 2020 podpirali tudi skladi skladov zasebnega sektorja, kar bo pritegnilo še 
več kapitala iz zasebnega sektorja k skladom tveganega kapitala.

Predlog spremembe 551
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 20 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 30 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
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nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 20-odstotno
zgornjo mejo.

nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 30-odstotno
zgornjo mejo.

Or. it

Predlog spremembe 552
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 20 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 20-odstotno
zgornjo mejo.

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 30 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 30-odstotno
zgornjo mejo.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba instrumenta za lastniški kapital v okviru programa Obzorje 2020 za podporo 
podjetij v fazi rasti skupaj z instrumentom za lastniški kapital za rast v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) bi morala biti bolj prožna, zlasti ker so sredstva za 
finančne instrumente v okviru slednjega programa bistveno nižja.
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Predlog spremembe 553
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 20 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 20-odstotno 
zgornjo mejo.

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 20 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer zniža 20-odstotno zgornjo 
mejo.

Or. en

Predlog spremembe 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 20 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 

V slednjem primeru naložbe v okviru 
instrumenta za lastniški kapital znotraj 
Obzorja 2020 ne presežejo 30 % skupnih 
naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
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investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 20-odstotno 
zgornjo mejo.

investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 20-odstotno 
zgornjo mejo.

Or. en

Predlog spremembe 555
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje dveh instrumentov bo poverjeno 
skupini Evropske investicijske banke 
(EIB, EIS) in/ali drugim finančnim 
institucijam, ki so lahko pooblaščene za 
izvrševanje finančnih instrumentov v 
skladu s Finančno uredbo. Njihovo 
oblikovanje in izvajanje bosta prilagojena 
splošnim določbam o finančnih 
instrumentih, določene v Finančni uredbi, 
in bolj podrobnim operativnim zahtevam, 
ki se bodo določile v smernicah Komisije.

Instrument za lastniški kapital v okviru 
Obzorja 2020 se izvaja kot sklop enotnega 
instrumenta Unije za lastniški kapital, ki 
podpira rast in razvoj ter inovacije podjetij 
Unije od začetne faze (vključno z začetnim 
kapitalom) do faze rasti ter ga finančno 
podpirata program Obzorje 2020 in 
program za konkurenčnost podjetij in 
MSP (COSME).

Instrument za lastniški kapital v okviru 
Obzorja 2020 uporablja enak mehanizem 
za sprostitev kot kapitalski instrument za 
rast iz programa COSME.
Podpora iz instrumenta za lastniški 
kapital programa Obzorje 2020 ima obliko 
ene od naslednjih naložb:
(a) neposredne naložbe iz Evropskega 
investicijskega sklada (EIS) ali s strani 
drugih subjektov, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije; ali
(b) naložbe iz javnih in zasebnih skladov 
skladov ali naložbenih instrumentov, ki 
vlagajo na čezmejni ravni in jih ustanovi 
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EIS ali drugi subjekti, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije, skupaj z 
zasebnimi vlagatelji in/ali javnimi 
finančnimi institucijami.

Or. en

(Glej Prilogo II uredbe o vzpostavitvi programa COSME)

Obrazložitev

Podrobne določbe za izvajanje finančnih instrumentov kot sklop enotnega instrumenta skupaj 
s programom COSME bi bilo treba opredeliti in jih uskladiti z ubeseditvijo v uredbi o 
vzpostavitvi programa COSME (Priloga II, kakor je bila spremenjena).

Predlog spremembe 556
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jamstveni instrument programa Obzorje 
2020 upravlja EIS ali drugi subjekti, ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije. 
Instrument zagotavlja:
(a) protijamstva in druge dogovore o 
delitvi tveganja za jamstvene sheme;
(b) neposredna jamstva ali druge 
dogovore o delitvi tveganja za vse druge 
finančne posrednike, ki izpolnjujejo 
merila za upravičenost;
Jamstveni instrument v okviru Obzorja 
2020 se izvaja kot del enotnega 
dolžniškega finančnega instrumenta EU 
za rast ter raziskave in inovacije podjetij 
EU in uporablja enak mehanizem za 
sprostitev kot instrument za posojilna 
jamstva (LGF) programa COSME. 
Jamstveni instrumentu je odprt za 
posrednike, ki neposredno ali posredno 
zagotavljajo posojila.
Jamstveni instrument vsebuje:
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(a) dolžniško financiranje na osnovi 
kreditnih jamstev, tudi prek podrejenih in 
konzorcijskih posojil ali zakupa;
(b) listinjenje dolžniških finančnih 
portfeljev v okviru ustreznih dogovorov o 
delitvi tveganja s ciljnimi institucijami.

Or. en

(Glej Prilogo II uredbe o vzpostavitvi programa COSME)

Obrazložitev

Podrobne določbe za izvajanje finančnih instrumentov kot sklop enotnega instrumenta skupaj 
s programom COSME bi bilo treba opredeliti in jih uskladiti z ubeseditvijo v uredbi o 
vzpostavitvi programa COSME (Priloga II, kakor je bila spremenjena).

Predlog spremembe 557
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najmanj tretjina sredstev finančnih 
instrumentov EU v okviru Obzorja 2020 
se nameni malim in srednjim podjetjem 
prek instrumenta za lastniški kapital ter 
sklopa za MSP v okviru dolžniškega 
instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 558
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najmanj tretjina sredstev finančnih 
instrumentov EU v okviru Obzorja 2020 
se predvidi za projekte na področju 
energije iz obnovljivih virov ter energetske 
učinkovitosti pri končnih uporabnikih.

Or. en

Predlog spremembe 559
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Strnjena podpora za MSP 3.1. Strnjena podpora za MSP z 
instrumentom, ki je posebej namenjen 
MSP

Or. en

Predlog spremembe 560
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP se bodo podpirala na vseh področjih 
Obzorja 2020. Zato bo instrument, posebej 
namenjen MSP, usmerjen v vse vrste
inovativnih MSP, ki si močno prizadevajo
za razvoj, rast in mednarodno razsežnost.
Namenjen je vsem vrstam inovacij, 
vključno z netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 

Da se zadosti potrebam MSP na področju 
raziskav in inovacij, se uvede instrument, 
posebej namenjen MSP, ki zagotavlja 
postopno podporo in s tem povezane 
storitve ter se mu nameni najmanj 10 % 
finančnih sredstev programa Obzorje 
2020, upravlja pa se v eni sami upravni 
strukturi z neobremenjujočo upravno 
ureditvijo in enotno vstopno točko. 
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inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

Namenjen je vsem vrstam inovativnih 
MSP, ki kažejo velike ambicije za razvoj, 
rast in/ali internacionalizacijo. Namenjen 
je vsem vrstam inovacij, vključno z 
netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 
inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 561
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP se bodo podpirala na vseh področjih 
Obzorja 2020. Zato bo instrument, posebej 
namenjen MSP, usmerjen v vse vrste 
inovativnih MSP, ki si močno prizadevajo 
za razvoj, rast in mednarodno razsežnost.
Namenjen je vsem vrstam inovacij, 
vključno z netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 
inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

MSP se bodo podpirala na vseh področjih 
Obzorja 2020. Zato bo instrument, posebej 
namenjen MSP, usmerjen v vse vrste 
inovativnih MSP, ki si močno prizadevajo 
za razvoj, rast in mednarodno razsežnost.
Namenjen je vsem vrstam inovacij, 
vključno z netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 
inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

Uspešna udeležba v instrumentu za MSP 
vključuje znak kakovosti, ki udeleženim 
MSP lajša dostop do javnih naročil.

Or. en

Predlog spremembe 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP se bodo podpirala na vseh področjih 
Obzorja 2020. Zato bo instrument, posebej 
namenjen MSP, usmerjen v vse vrste
inovativnih MSP, ki si močno prizadevajo 
za razvoj, rast in mednarodno razsežnost.
Namenjen je vsem vrstam inovacij, 
vključno z netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 
inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

MSP se bodo podpirala na vseh področjih 
Obzorja 2020. Zato bo instrument, posebej 
namenjen MSP, usmerjen v vse vrste
inovacij v MSP, ki si močno prizadevajo za 
razvoj, rast in mednarodno razsežnost.
Namenjen je vsem vrstam inovacij, 
vključno z netehnološkimi in storitvenimi 
inovacijami. Zapolnil naj bi vrzel v 
financiranju visoko tveganih raziskav in 
inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Težko je opredeliti „inovativna MSP“.

Predlog spremembe 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument, posebej namenjen MSP, bi 
bilo treba centralno upravljati, da se 
zagotovi dosledna uporaba pravil in 
prepoznavnost instrumenta ter tako olajša 
udeležba MSP.

Or. en

Predlog spremembe 564
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrumentu, posebej namenjenemu MSP, 
se dodeli znesek, uporablja pa se pri vseh 
družbenih izzivih ter omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah.

Instrument, posebej namenjen MSP, se
izvaja na področjih, opredeljenih v okviru 
posebnega cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih
tehnologij“ iz točke 1 dela II in vsakega 
od posebnih ciljev v okviru prednostne 
naloge „Družbeni izzivi“ iz točk od 1 do 6 
dela III.

Or. en

Predlog spremembe 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrumentu, posebej namenjenemu MSP, 
se dodeli znesek, uporablja pa se pri vseh 
družbenih izzivih ter omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah.

Instrument, posebej namenjen MSP, se
tematsko nanaša na posebni cilj „Vodilni 
položaj na področju omgočitvenih in 
industrijskih tehnologij“ ter na vsakega od 
posebnih ciljev v okviru prednostne 
naloge „Družbeni izzivi“.

Or. en

Predlog spremembe 566
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrumentu, posebej namenjenemu MSP, 
se dodeli znesek, uporablja pa se pri vseh 
družbenih izzivih ter omogočitvenih in 

Instrumentu, posebej namenjenemu MSP, 
se dodeli znesek v višini 10 %, uporablja 
pa se pri vseh družbenih izzivih ter 
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industrijskih tehnologijah. omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah.

Or. en

Predlog spremembe 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP, bi bilo treba 
centralno upravljati, da se zagotovi 
dosledna uporaba pravil, prepoznavnost 
instrumenta in enotna vstopna točka ter 
tako olajša udeležba MSP.

Or. en

Predlog spremembe 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za financiranje in podporo lahko zaprosijo 
zgolj MSP. Lahko se združijo glede na 
svoje potrebe, med drugim tudi sklepajo 
pogodbe o raziskovalnih in razvojnih 
dejavnosti s podizvajalci. Projekti morajo 
imeti jasen interes in možne koristi za MSP 
ter jasno evropsko razsežnost.

Za financiranje in podporo lahko zaprosijo 
zgolj MSP. Lahko se združijo z lokalnimi 
ali evropskimi akterji na področju 
raziskav in razvoja glede na svoje potrebe, 
med drugim tudi sklepajo pogodbe o 
raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s 
podizvajalci. Projekti morajo imeti jasen 
interes in možne koristi za MSP ter jasno 
evropsko razsežnost.

Or. en
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Predlog spremembe 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP bo pri posameznem 
družbenem izzivu ali omogočitveni 
tehnologiji zajel vsa področja znanosti, 
tehnologije in inovacij ter temeljil na 
pristopu od spodaj navzgor, tako da se 
bodo lahko financirale vse obetavne ideje, 
zlasti medsektorski in meddisciplinarni 
projekti.

Instrument za MSP bo pri posameznem 
družbenem izzivu ali omogočitveni 
tehnologiji zajel vsa področja znanosti, 
tehnologije in inovacij ter temeljil na 
pristopu od spodaj navzgor pri javnih 
razpisih (brez vnaprej določenih tem 
razpisa), tako da se bodo lahko financirale 
vse obetavne ideje, zlasti medsektorski in 
meddisciplinarni projekti.

Or. en

Predlog spremembe 570
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP lahko služi tudi kot 
instrument za predtržno oddajanje javnih
naročil ali naročil inovativnih rešitev za 
posebne, od zgoraj navzdol opredeljene 
skupne potrebe izvajalcev javnih naročil v 
Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 571
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 – alinea 2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podprle se bodo raziskave in razvoj s 
posebnim poudarkom na predstavitvenih 
dejavnostih (preskušanju, razvoju 
prototipov, študijah razširitve, snovanju, 
pilotnih projektih za inovativne postopke, 
proizvode in storitve ter preverjanju 
učinkovitosti itd.) in uvedbi na trg.

Podprl se bo celoten obseg dejavnosti na 
področju raziskav, razvoja in inovacij s 
posebnim poudarkom na predstavitvenih 
dejavnostih (preskušanju, razvoju 
prototipov, študijah razširitve, snovanju, 
pilotnih projektih za inovativne postopke, 
proizvode in storitve ter preverjanju 
učinkovitosti itd.) in uvedbi na trg.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba „inovacijskega bona“ v vseh fazah je zavajajoča in bi jo bilo treba preprečiti. Ta 
tehnični izraz se nanaša na posebno nagrado in postopek plačila za nekatere podporne 
inovacijske storitve. Čeprav bi se lahko „inovacijski bon“ (podpora v obliki pavšalnega 
zneska) obravnaval v fazi 1 instrumenta MSP, pa je v fazi 2 to očitno nemogoče.

Predlog spremembe 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 – alinea 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej fazi ne bo zagotovljeno neposredno 
financiranje, razen za podporne dejavnosti, 
ampak olajšan dostop do zasebnega 
kapitala in okolij, ki spodbujajo inovacije.
Predvidene so povezave s finančnimi 
instrumenti (glej oddelek 2 „Dostop do 
tveganega financiranja v delu II te priloge), 
med drugim tudi tako, da imajo MSP, ki so 
uspešno končali fazo 1 in/ali 2 prednost pri 
uporabi jasno razmejenega obsega 
finančnih sredstev. MSP bodo imeli koristi 
tudi od podpornih ukrepov, kot so 
povezovanje v mreže, usposabljanje, 
uvajanje in svetovanje. Poleg tega se lahko 
ta del poveže z ukrepi, ki spodbujajo 
predtržno oddajanje javnih naročil in 
naročil inovativnih rešitev.

V tej fazi ne bo zagotovljeno neposredno 
financiranje, razen za podporne dejavnosti, 
ampak olajšan dostop do zasebnega 
kapitala in okolij, ki spodbujajo inovacije.
Predvidene so povezave s finančnimi 
instrumenti (glej oddelek 2 „Dostop do 
tveganega financiranja v delu II te priloge), 
med drugim tudi tako, da imajo MSP, ki so 
uspešno končali fazo 1 in/ali 2 prednost pri 
uporabi jasno razmejenega obsega 
finančnih sredstev, zagotovljenih s strani 
Evropske investicijske banke in 
Evropskega investicijskega sklada. MSP 
bodo imeli koristi tudi od podpornih 
ukrepov, kot so povezovanje v mreže, 
usposabljanje, uvajanje in svetovanje.
Poleg tega se lahko ta del poveže z ukrepi, 
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ki spodbujajo predtržno oddajanje javnih 
naročil in naročil inovativnih rešitev.

Or. en

Predlog spremembe 573
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 – alinea 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP se lahko uporabi tudi 
za zagotavljanje sredstev za mikro, mala 
in srednje velika podjetja, ki nimajo 
človeških in finančnih virov za 
spoprijemanje s tehničnim tveganjem, ki 
izhaja iz uporabnih raziskav, in sicer 
preko evropskih ustanov za uporabne 
raziskave, ki bodo sodelovale s 
posameznimi podjetji na projektih 
uporabnih raziskav, o katerih bo dosežen 
dogovor, in pri tem nosile stroške in 
tveganja teh raziskav na podlagi 
obvezujoče zaveze, da bodo dobljeni 
rezultati na voljo za industrijsko rabo. V 
takšnih primerih mora podjetje, če ne 
izpolni obveze glede industrijske 
komercializacije, plačati gobo, podjetje, ki 
ima v lasti pravice industrijskega 
izkoriščanja pa utegne biti obvezano 
plačati licenčnino. 

Or. it

Predlog spremembe 574
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z enotno podporo, izvajanjem in 
spremljanjem instrumenta za MSP v okviru 
Obzorja 2020 bo malim in srednje velikim 
podjetjem zagotovljen preprost dostop. Da 
se pospeši učinek podpore, se v okviru 
obstoječih mrež za podpiranje MSP 
ustanovi mentorski sistem za mala in 
srednje velika podjetja.

Z enotno podporo, izvajanjem in 
spremljanjem instrumenta za MSP v okviru 
Obzorja 2020 bo malim in srednje velikim 
podjetjem zagotovljen preprost dostop. Da 
se zagotovi enotna vstopna točka za MSP, 
instrument za MSP izvaja en sam organ, 
kot je specializirana izvajalska agencija.
Da se pospeši učinek podpore, se v okviru 
obstoječih mrež za podpiranje MSP 
ustanovi mentorski sistem za mala in 
srednje velika podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Različni organi upravljanja bodo odgovorni za različne družbene izzive in tehnološka 
področja. Z enim samim organom za izvajanje instrumenta za MSP za različne družbene 
izzive se bosta zagotovili doslednost in enotna vstopna točka za tovrstna podjetja. En sam 
organ bi bil na primer bolj primeren za usklajevanje rokov pri razpisih, povezanih z 
instrumentom za MSP na različnih področjih programa Obzorje 2020, ter za preprečevanje 
preobremenjenosti v upravnih postopkih, ki povzroča zamude pri izdaji sporazumov o 
donaciji za MSP.

Predlog spremembe 575
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z enotno podporo, izvajanjem in 
spremljanjem instrumenta za MSP v okviru 
Obzorja 2020 bo malim in srednje velikim 
podjetjem zagotovljen preprost dostop. Da 
se pospeši učinek podpore, se v okviru 
obstoječih mrež za podpiranje MSP 
ustanovi mentorski sistem za mala in 
srednje velika podjetja.

Z enotno podporo, izvajanjem in 
spremljanjem instrumenta za MSP v okviru 
Obzorja 2020 v eni sami upravni strukturi
bo malim in srednje velikim podjetjem 
zagotovljen preprost dostop. Da se pospeši 
učinek podpore, se v okviru obstoječih 
mrež za podpiranje MSP in drugih 
ponudnikov inovacijskih storitev ustanovi 
mentorski sistem za mala in srednje velika 
podjetja.
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Or. en

Predlog spremembe 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z enotno podporo, izvajanjem in 
spremljanjem instrumenta za MSP v okviru 
Obzorja 2020 bo malim in srednje velikim 
podjetjem zagotovljen preprost dostop. Da 
se pospeši učinek podpore, se v okviru 
obstoječih mrež za podpiranje MSP 
ustanovi mentorski sistem za mala in 
srednje velika podjetja.

Z enotno podporo, izvajanjem in 
spremljanjem instrumenta za MSP v okviru 
Obzorja 2020 bo malim in srednje velikim 
podjetjem zagotovljen preprost dostop. Da 
se pospeši učinek podpore, se v okviru 
obstoječih mrež za podpiranje MSP, kot je 
mreža Enterprise Europe Network,
ustanovi mentorski sistem za mala in 
srednje velika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1 – točka 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za upravljanje skupnega programa 
Eurostars se bo izvedla regionalna 
decentralizirana podporna struktura.

Or. en

Predlog spremembe 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirale se bodo dejavnosti, s katerimi se 
v okviru Obzorja 2020 izvajajo in 
dopolnjujejo posebni ukrepi, zlasti za 
krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP.
Med dejavnosti lahko spadajo ozaveščanje, 
obveščanje in razširjanje informacij, 
usposabljanje in ukrepi za mobilnost, 
povezovanje v mreže in izmenjava 
najboljših praks, razvoj visokokakovostnih 
podpornih mehanizmov in storitev za 
inovacije z veliko dodano vrednostjo Unije 
za MSP (npr. upravljanje intelektualne 
lastnine in inovacij, prenos znanja, 
inovativna uporaba IKT in e-znanje v 
malih in srednje velikih podjetjih) ter 
pomoč MSP, da se pri raziskavah in 
inovacijah povežejo partnerji iz celotne 
Unije, kar jim omogoča, da vanje vključijo 
tehnologije in razvijejo inovacijske 
zmogljivosti. Posredniške organizacije, ki 
zastopajo skupine inovativnih MSP, se 
pozivajo k izvajanju medsektorskih in 
medregionalnih inovacijskih dejavnosti z 
MSP, ki imajo vzajemno okrepljene 
sposobnosti, da bi se tako razvile nove 
industrijske verige ustvarjanja vrednosti.

Podpirale se bodo dejavnosti, s katerimi se 
v okviru Obzorja 2020 izvajajo in 
dopolnjujejo posebni ukrepi, zlasti za 
krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP.
Med dejavnosti lahko spadajo ozaveščanje, 
obveščanje in razširjanje informacij, 
usposabljanje in ukrepi za mobilnost, 
povezovanje v mreže in izmenjava 
najboljših praks, razvoj visokokakovostnih 
podpornih mehanizmov in storitev za 
inovacije z veliko dodano vrednostjo Unije 
za MSP (npr. upravljanje intelektualne 
lastnine in inovacij, prenos znanja, 
inovativna uporaba IKT in e-znanje v 
malih in srednje velikih podjetjih) ter 
pomoč MSP, da se pri raziskavah in 
inovacijah povežejo partnerji iz celotne 
Unije, kar jim omogoča, da vanje vključijo 
tehnologije in razvijejo inovacijske 
zmogljivosti. Posredniške organizacije, ki 
zastopajo skupine inovativnih MSP ali 
regionalne podporne storitve MSP, se 
pozivajo k izvajanju medsektorskih in 
medregionalnih inovacijskih dejavnosti z 
MSP, ki imajo vzajemno okrepljene 
sposobnosti, da bi se tako razvile nove 
industrijske verige ustvarjanja vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 579
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirale se bodo dejavnosti, s katerimi se 
v okviru Obzorja 2020 izvajajo in 
dopolnjujejo posebni ukrepi, zlasti za 
krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP.
Med dejavnosti lahko spadajo ozaveščanje, 

Podpirale se bodo dejavnosti, s katerimi se 
v okviru Obzorja 2020 izvajajo in 
dopolnjujejo posebni ukrepi, zlasti za 
krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP.
Med dejavnosti lahko spadajo ozaveščanje, 
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obveščanje in razširjanje informacij, 
usposabljanje in ukrepi za mobilnost, 
povezovanje v mreže in izmenjava 
najboljših praks, razvoj visokokakovostnih 
podpornih mehanizmov in storitev za 
inovacije z veliko dodano vrednostjo Unije 
za MSP (npr. upravljanje intelektualne 
lastnine in inovacij, prenos znanja, 
inovativna uporaba IKT in e-znanje v 
malih in srednje velikih podjetjih) ter 
pomoč MSP, da se pri raziskavah in 
inovacijah povežejo partnerji iz celotne 
Unije, kar jim omogoča, da vanje vključijo 
tehnologije in razvijejo inovacijske 
zmogljivosti. Posredniške organizacije, ki 
zastopajo skupine inovativnih MSP, se 
pozivajo k izvajanju medsektorskih in 
medregionalnih inovacijskih dejavnosti z 
MSP, ki imajo vzajemno okrepljene 
sposobnosti, da bi se tako razvile nove 
industrijske verige ustvarjanja vrednosti.

obveščanje in razširjanje informacij, 
usposabljanje in ukrepi za mobilnost, 
povezovanje v mreže in izmenjava 
najboljših praks, dostop do rezultatov 
raziskav, razvoj visokokakovostnih 
podpornih mehanizmov in storitev za 
inovacije z veliko dodano vrednostjo Unije 
za MSP (npr. upravljanje intelektualne 
lastnine in inovacij, prenos znanja, 
inovativna uporaba IKT in e-znanje v 
malih in srednje velikih podjetjih) ter 
pomoč MSP, da se pri raziskavah in 
inovacijah povežejo partnerji iz celotne 
Unije, kar jim omogoča, da vanje vključijo 
tehnologije in razvijejo inovacijske 
zmogljivosti ter zmogljivost vključevanja 
inovacij in prenosa rezultatov raziskav v 
inovativne proizvode, procese in storitve.
Posredniške organizacije, ki zastopajo 
skupine inovativnih MSP, se pozivajo k 
izvajanju medsektorskih in medregionalnih 
inovacijskih dejavnosti z MSP, ki imajo 
vzajemno okrepljene sposobnosti, da bi se 
tako razvile nove industrijske verige 
ustvarjanja vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 580
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se v okviru Obzorja 2020 
spodbuja okrepljeno sodelovanje MSP pri 
upravljanju programa, zlasti sodelovanje 
pri določanju raziskovalnih programov in 
izvajanju javno-zasebnih partnerstev.

Or. en
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Predlog spremembe 581
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti je potreben razvoj novih 
informacijskih orodij in preglednosti pri 
pravicah intelektualne lastnine, ki naj 
omogoči MSP (pa tudi sodelujočim pri 
javnih raziskavah) razpolaganje z 
elementi, s katerimi se lahko vključijo v 
osveščeno raziskovanje in izkoriščanje 
izumov, pridobivanje pravic industrijske 
lastnine in izkoriščanje raziskav. Treba je 
uvesti med drugim bolj pregledne portfelje 
pravic intelektualne lastnine in cen, 
razvoj metod za oceno kakovosti pravic 
intelektualne lastnine na evropski ravni 
ter oblikovanje skupnih meril o 
transakcijah v zvezi s patenti, da bi se 
okrepila zmožnost MSP za inovacije in 
polno udeležbo v raziskavah.

Or. fr

Predlog spremembe 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru nacionalnih in regionalnih 
inovacijskih strategij za pametno 
specializacijo se bodo spodbujale sinergije 
s kohezijsko politiko Unije.

V okviru nacionalnih in regionalnih 
inovacijskih strategij za pametno 
specializacijo se bodo spodbujale sinergije 
s kohezijsko politiko Unije. Te sinergije 
lahko temeljijo tudi na nacionalni in 
regionalni izkušnji od spodaj navzgor v 
okviru programov Eureka in Eurostar pri 
podpori dejavnosti MSP na področju 
inovacij in raziskav, kar bi bilo mogoče 
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podpreti s kohezijskimi sredstvi, tako da bi 
organi upravljanja prednostno financirali 
lokalne partnerje pri projektih z oznako 
Eureka.

Or. en

Predlog spremembe 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 
okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, zlasti MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast. Prav tako se podpirajo posebne 
storitve za spodbujanje inovacij (npr. 
uporaba intelektualne lastnine, mrež za 
javno oddajanje naročil, podpiranje uradov 
za prenos tehnologije, strateško 
načrtovanje) ter pregledi javnih 
inovacijskih politik.

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 
okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, zlasti MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast. Prav tako se podpirajo posebne 
storitve za spodbujanje inovacij (npr. 
uporaba intelektualne lastnine, mrež za 
javno oddajanje naročil, mednarodne 
storitve prenosa tehnologij, podpiranje 
uradov za prenos tehnologije, strateško 
načrtovanje, razvoj grozdov) ter pregledi 
javnih inovacijskih politik.

Or. en

Predlog spremembe 584
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 



AM\907981SL.doc 127/127 PE492.815v01-00

SL

okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, zlasti MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast. Prav tako se podpirajo posebne 
storitve za spodbujanje inovacij (npr. 
uporaba intelektualne lastnine, mrež za 
javno oddajanje naročil, podpiranje uradov 
za prenos tehnologije, strateško 
načrtovanje) ter pregledi javnih 
inovacijskih politik.

okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, zlasti MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast. Prav tako se podpirajo posebne 
storitve za spodbujanje inovacij (npr.
podpora pri prijavi intelektualne lastnine 
in uporaba intelektualne lastnine, mrež za 
javno oddajanje naročil, podpiranje uradov 
za prenos tehnologije, strateško 
načrtovanje) ter pregledi javnih 
inovacijskih politik.

Or. en

Predlog spremembe 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.3 a. (da) Podpiranje prenosa znanja in 
tehnologije med javnimi raziskavami in 
trgom.
Cilj je podpreti procese prenosa med 
področjem javnih raziskav in inovativnimi 
MSP, saj je to učinkovit mehanizem za 
prenos rezultatov raziskav in izumov 
univerz in raziskovalnih središč na trg.

Or. en


