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Predlog spremembe 159
Gaston Franco

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Treba je spodbujati povečevanje 
udeležbe, da se izkoristi potencial vseh 
talentov v Evropi in s tem doseže 
optimalen gospodarski in družbeni učinek 
raziskav, kar naj bi prispevalo k 
odpravljanju vrzeli na raziskovalnem in 
inovacijskem področju v Evropi; za
vključitev velikega števila in razpona 
državljanov ter javnosti bi se uporabili 
subjekti, kot so znanstveni centri in 
muzeji.

Or. en

Predlog spremembe 160
Alyn Smith

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Obzorje 2020 sledi trem prednostnim 
nalogam, tj. ustvarjanje odlične znanosti 
(„odlična znanost“), oblikovanje vodilnega 
položaja industrije („vodilni položaj 
industrije“) in reševanje družbenih izzivov 
(„družbeni izzivi“). Te prednostne naloge 
je treba izvajati s posebnim programom, ki 
je sestavljen iz treh delov za posredne 
ukrepe ter enega dela za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča (JRC).

(2) Obzorje 2020 temelji na odličnosti in 
sledi trem prednostnim nalogam, tj. 
ustvarjanje odlične znanosti („odlična 
znanost“), oblikovanje vodilnega položaja 
industrije („vodilni položaj industrije“) in 
reševanje družbenih izzivov („družbeni 
izzivi“). Te prednostne naloge je treba 
izvajati s posebnim programom, ki je 
sestavljen iz treh delov za posredne ukrepe 
ter enega dela za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča (JRC).

Or. en
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Predlog spremembe 161
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Obzorje 2020 sledi trem prednostnim 
nalogam, tj. ustvarjanje odlične znanosti 
(„odlična znanost“), oblikovanje vodilnega 
položaja industrije („vodilni položaj 
industrije“) in reševanje družbenih izzivov 
(„družbeni izzivi“). Te prednostne naloge 
je treba izvajati s posebnim programom, ki 
je sestavljen iz treh delov za posredne 
ukrepe ter enega dela za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča (JRC).

(2) Obzorje 2020 sledi trem prednostnim 
nalogam, tj. ustvarjanje odlične znanosti 
(„odlična znanost“), oblikovanje vodilnega 
položaja industrije in storitvenega sektorja 
(„vodilni položaj industrije in storitvenega 
sektorja“) in reševanje družbenih izzivov 
(„družbeni izzivi“). Te prednostne naloge 
je treba izvajati s posebnim programom, ki 
je sestavljen iz treh delov za posredne 
ukrepe ter enega dela za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča (JRC).

Or. ro

Predlog spremembe 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vsak del mora dopolnjevati druge dele 
posebnega programa, izvajati pa ga je treba 
v skladu z njimi.

(4) Vsak del mora dopolnjevati druge dele 
posebnega programa, izvajati pa ga je treba 
v skladu z njimi. Strateško usklajevanje 
raziskav in inovacij med tremi glavnimi 
prednostnimi nalogami za vsako tematsko 
področje (npr. zdravje) bi moralo 
obravnavati razdrobljenost in izboljšati 
uporabo in upravljanje tehnoloških in 
infrastrukturnih virov, vključno z 
izmenjavo podatkov z namenom hitrejšega 
doseganja rezultatov.

Or. en

(V zvezi s predlogom spremembe 3, PE489.688v01-00)
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Predlog spremembe 163
Marian-Jean Marinescu

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Znanstveno bazo Unije je treba nujno 
okrepiti in razširiti ter imeti raziskave in 
nadarjenost v svetovnem merilu, da se 
zagotovi dolgoročna konkurenčnost in 
blaginja Evrope. Del I „Odlična znanost“ 
mora podpirati dejavnosti Evropskega 
raziskovalnega sveta na področju 
pionirskih raziskav, prihodnje in 
nastajajoče tehnologijami, ukrepe Marie 
Curie in evropske raziskovalne 
infrastrukture. Te dejavnosti morajo biti 
usmerjene v dolgoročno ustvarjanje 
usposobljenosti, se močno osredotočati na 
naslednjo generacijo znanosti, sistemov in 
raziskovalcev ter podpirati nove talente v 
Uniji in pridruženih državah. Dejavnosti 
Unije v podporo odlični znanosti morajo 
pripomoči k uveljavitvi evropskega 
znanstvenega prostora ter znanstveni 
sistem Unije narediti konkurenčnejši in 
privlačnejši v svetovnem merilu.

(5) Znanstveno bazo Unije je treba nujno 
okrepiti in razširiti ter imeti raziskave in 
nadarjenost v svetovnem merilu, da se 
zagotovi dolgoročna konkurenčnost in 
blaginja Evrope. Del I „Odlična znanost“ 
mora podpirati dejavnosti Evropskega 
raziskovalnega sveta na področju 
pionirskih raziskav, prihodnje in 
nastajajoče tehnologije, ukrepe Marie 
Curie in evropske raziskovalne 
infrastrukture ter vzpostavljanje mrež 
odličnosti v Uniji. Te dejavnosti morajo 
biti usmerjene v dolgoročno ustvarjanje 
usposobljenosti, se močno osredotočati na 
naslednjo generacijo znanosti, sistemov in 
raziskovalcev ter podpirati nove talente v 
Uniji in pridruženih državah. Dejavnosti 
Unije v podporo odlični znanosti morajo 
pripomoči k uveljavitvi evropskega 
znanstvenega prostora ter znanstveni 
sistem Unije narediti konkurenčnejši in 
privlačnejši v svetovnem merilu.

Or. en

Predlog spremembe 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Znanstveno bazo Unije je treba nujno 
okrepiti in razširiti ter imeti raziskave in 
nadarjenost v svetovnem merilu, da se 
zagotovi dolgoročna konkurenčnost in 

(5) Znanstveno bazo Unije je treba nujno 
okrepiti in razširiti ter imeti raziskave in 
nadarjenost v svetovnem merilu, da se 
zagotovi dolgoročna konkurenčnost in 



PE492.816v01-00 6/125 AM\907982SL.doc

SL

blaginja Evrope. Del I „Odlična znanost“ 
mora podpirati dejavnosti Evropskega 
raziskovalnega sveta na področju 
pionirskih raziskav, prihodnje in 
nastajajoče tehnologijami, ukrepe Marie 
Curie in evropske raziskovalne 
infrastrukture. Te dejavnosti morajo biti 
usmerjene v dolgoročno ustvarjanje 
usposobljenosti, se močno osredotočati na 
naslednjo generacijo znanosti, sistemov in 
raziskovalcev ter podpirati nove talente v 
Uniji in pridruženih državah. Dejavnosti 
Unije v podporo odlični znanosti morajo 
pripomoči k uveljavitvi evropskega 
znanstvenega prostora ter znanstveni 
sistem Unije narediti konkurenčnejši in 
privlačnejši v svetovnem merilu.

blaginja Evrope. Del I „Odlična znanost“ 
mora podpirati dejavnosti Evropskega 
raziskovalnega sveta na področju 
pionirskih raziskav, prihodnje in 
nastajajoče tehnologijami, ukrepe Marie 
Skłodowske-Curie in evropske 
raziskovalne infrastrukture. Te dejavnosti 
morajo biti usmerjene v dolgoročno 
ustvarjanje usposobljenosti, se močno 
osredotočati na naslednjo generacijo 
znanosti, sistemov in raziskovalcev ter 
podpirati nove talente v Uniji in 
pridruženih državah. Dejavnosti Unije v 
podporo odlični znanosti morajo pripomoči 
k uveljavitvi evropskega znanstvenega 
prostora ter znanstveni sistem Unije 
narediti konkurenčnejši in privlačnejši v 
svetovnem merilu.

Or. en

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

Predlog spremembe 165
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Obzorje 2020 bi moralo ustvariti 
sinergije s preostalimi politikami Unije in 
držav članic, zlasti pri izobraževanju, da 
bi poklic raziskovalca in inovatorja postal 
privlačna poklicna možnost z visokim 
statusom za mlade talentirane Evropejce 
in za privabljanje največjih talentov iz 
tretjih držav. Da bi se pripravila naslednja 
generacija raziskovalcev bi bilo treba 
spodbujati izobraževanje na področju 
znanosti, tehnologije, inženiringa in 
matematike ter se spopasti z razkolom 
med spoloma v povezavi z znanostjo in 
inovacijami, kot sredstvo, ki bo Uniji 
zagotovilo dostop do potrebnega 
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človeškega kapitala za izpolnitev 
raziskovalnih in inovacijskih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 166
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Raziskovalni ukrepi, ki se izvajajo na 
podlagi dela I „Odlična znanost“, se 
morajo opredeliti glede na potrebe in 
priložnosti znanosti brez vnaprej določenih 
tematskih prednostnih nalog. Agenda za 
raziskave mora biti določena v tesni 
povezavi z znanstveno skupnostjo. 
Raziskave je treba financirati na podlagi 
odličnosti.

(6) Raziskovalni ukrepi, ki se izvajajo na 
podlagi dela I „Odlična znanost“, se 
morajo opredeliti glede na potrebe in 
priložnosti znanosti brez vnaprej določenih 
tematskih prednostnih nalog. Agenda za 
raziskave mora biti določena v tesni 
povezavi z znanstveno skupnostjo. 
Raziskave je treba financirati na podlagi 
odličnosti. Lahko se upoštevajo tudi druga 
načela, potrebna za vzpostavitev 
odličnosti, kot so vključevanje, stroškovna 
učinkovitost in zmanjšanje razlik med 
raziskovalnimi infrastrukturami v državah 
članicah EU-15 in EU-12.

Or. en

Predlog spremembe 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije je 
nujno potrebno spodbujati naložbe 
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 
inovacije, raziskave in inovacije izvajati s 
poslovno usmerjeno agendo ter pospešiti 
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razvoj novih tehnologij, ki bodo podlaga 
za prihodnja podjetja in gospodarsko rast. 
Zato je treba močno spodbujati udeležbo 
industrije v Obzorju 2020, zlasti v delu II 
„Vodilni položaj industrije” in delu III 
„Družbeni izzivi“. 

Or. en

Predlog spremembe 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije je 
nujno potrebno spodbujati naložbe 
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 
inovacije, raziskave in inovacije izvajati s 
poslovno usmerjeno agendo ter pospešiti 
razvoj novih tehnologij, ki bodo podlaga za 
prihodnja podjetja in gospodarsko rast. Del 
II „Vodilni položaj industrije“ mora 
podpreti naložbe v odlične raziskave in 
inovacije v ključnih omogočitvenih 
tehnologijah in drugih industrijskih 
tehnologijah, olajšali dostop do tveganega 
financiranja za inovativna podjetja in 
projekte ter široko podpreti inovacije v 
malih in srednje velikih podjetjih po vsej 
Uniji.

(8) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije je 
nujno potrebno spodbujati naložbe 
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 
inovacije, raziskave in inovacije izvajati s 
poslovno usmerjeno agendo ter pospešiti 
razvoj novih tehnologij, ki bodo podlaga za 
prihodnja podjetja in gospodarsko rast. Del
II „Vodilni položaj industrije“ mora 
podpreti naložbe v odlične raziskave in 
inovacije v ključnih omogočitvenih 
tehnologijah in drugih industrijskih 
tehnologijah, olajšali dostop do tveganega 
financiranja za inovativna podjetja in 
projekte ter široko podpreti inovacije v 
malih in srednje velikih podjetjih po vsej 
Uniji, predvsem na osnovi znižanja 
vstopnega praga za mala in srednja 
podjetja.

Or. sl

Predlog spremembe 169
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za podporo inovacijam v MSP bi 
morali razviti niz instrumentov in 
priložnosti financiranja v podporo 
raziskavam in inovacijam v različnih 
fazah inovacijskega kroga in ob 
upoštevanju različnih velikosti in vrst 
MSP. Vsaj 20 % proračunskih sredstev 
Obzorja 2020 bi moralo biti skozi celotno 
izvrševanja namenjenih MSP. 
Natančneje, vsaj 10 % proračuna za 
Obzorje 2020 se bo stekalo prek 
instrumenta MSP, ki bi ga morala 
upravljati in izvajati ena sama namenska 
administrativna struktura.

Or. en

Predlog spremembe 170
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki so v deljeni pristojnosti Unije, je 
treba vključiti v delu II „Vodilni položaj 
industrije“ kot celovito prvino, da bi se kar 
najbolj povečali znanstveni, gospodarski in 
družbeni vplivi ter zagotovilo uspešno in 
stroškovno učinkovito izvajanje.

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki vključujejo satelitsko 
opazovanje, satelitsko navigacijo in 
satelitske telekomunikacije, infrastrukturo 
(zemeljsko in vesoljsko), storitve in 
aplikacije, ki so v deljeni pristojnosti 
Unije, je treba vključiti v delu II „Vodilni 
položaj industrije“ kot celovito prvino, da 
bi se kar najbolj povečali znanstveni, 
gospodarski in družbeni vplivi ter 
zagotovilo uspešno in stroškovno 
učinkovito izvajanje. Za razvoj vesoljskega 
sektorja je nujna usklajenost med stebri. 
V skladu s sklepi posvetovalnega postopka 
v okviru Obzorja 2020 z naslovom 
„Vesolje je več kot samo tehnologija” je 
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vesoljski sektor samostojen sektor, ki 
bistveno prispeva k soočanju z družbenimi 
izzivi ter k znanosti, hkrati pa je močno 
odvisen od raziskav, ki nenehno 
spodbujajo njegov tehnološki razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 171
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki so v deljeni pristojnosti Unije, je 
treba vključiti v delu II „Vodilni položaj 
industrije“ kot celovito prvino, da bi se kar 
najbolj povečali znanstveni, gospodarski in 
družbeni vplivi ter zagotovilo uspešno in 
stroškovno učinkovito izvajanje.

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki so v deljeni pristojnosti Unije, je 
treba vključiti v delu II „Vodilni položaj 
industrije“ kot celovito prvino, da bi se kar 
najbolj povečali znanstveni, gospodarski in 
družbeni vplivi ter zagotovilo uspešno in 
stroškovno učinkovito izvajanje. Treba bi 
jih bilo izvajati usklajeno z državami 
članicami in Evropsko vesoljsko agencijo.

Or. en

Predlog spremembe 172
Norbert Glante

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki so v deljeni pristojnosti Unije, je 
treba vključiti v delu II „Vodilni položaj 
industrije“ kot celovito prvino, da bi se kar 
najbolj povečali znanstveni, gospodarski in 
družbeni vplivi ter zagotovilo uspešno in 
stroškovno učinkovito izvajanje.

(9) Raziskave in inovacije, vključno z 
uporabo, na področju vesolja, ki so v 
deljeni pristojnosti Unije, je treba vključiti 
v delu II „Vodilni položaj industrije“ kot 
celovito prvino, da bi se kar najbolj 
povečali znanstveni, gospodarski in 
družbeni vplivi ter zagotovilo uspešno in 
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stroškovno učinkovito izvajanje.

Or. de

Obrazložitev

Da bi zagotovili neposredne koristi za družbo, bi morale raziskave potekati na področju 
storitev in vrst uporabe, pa tudi tehnologij in infrastrukture.

Predlog spremembe 173
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki so v deljeni pristojnosti Unije, je 
treba vključiti v delu II „Vodilni položaj 
industrije“ kot celovito prvino, da bi se kar 
najbolj povečali znanstveni, gospodarski in 
družbeni vplivi ter zagotovilo uspešno in 
stroškovno učinkovito izvajanje.

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki so v deljeni pristojnosti 
Evropske unije, je treba vključiti v delu II 
„Vodilni položaj industrije“ kot celovito 
prvino, da bi se kar najbolj povečali 
znanstveni, gospodarski in družbeni vplivi 
ter zagotovilo uspešno in stroškovno 
učinkovito izvajanje.

Or. en

Predlog spremembe 174
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Reševanje glavnih družbenih izzivov, 
opredeljenih v strategiji Evropa 20207, 
zahteva velike naložbe v raziskave in 
inovacije, da se v potrebnem obsegu in na 
potrebnih področjih uporabe razvijejo in 
uporabljajo nove in napredne rešitve. Ti 
izzivi pomenijo hkrati tudi velike 

(10) Reševanje glavnih družbenih izzivov, 
opredeljenih v strategiji Evropa 20207, 
zahteva velike naložbe v raziskave in 
inovacije, da se v potrebnem obsegu in na 
potrebnih področjih uporabe razvijejo in 
uporabljajo nove in napredne rešitve, na 
primer uporaba inovativnih orodij za 
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gospodarske priložnosti za inovativna 
podjetja in tako prispevajo h 
konkurenčnosti in zaposlovanju v Uniji.

financiranje raziskav, kot so nagrade za 
inovativnost, zlasti v primeru nedelovanja 
trga. Ti izzivi pomenijo hkrati tudi velike 
gospodarske priložnosti za inovativna 
podjetja in tako prispevajo h 
konkurenčnosti in zaposlovanju v Uniji.

Or. fr

Predlog spremembe 175
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora 
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Dejavnosti morajo 
neposredno podpirati ustrezne sektorske 
pristojnosti na področjih politik na ravni 
Unije. Vsi izzivi morajo prispevati k 
doseganju višjega cilja trajnostnega 
razvoja.

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij kot so temeljne in uporabne 
raziskave, razvoj, pilotni in predstavitveni 
projekti, podpora za javno naročanje, 
prednormativne raziskave, določanje 
standardov ter uvajanje inovacij na trg. 
Dejavnosti morajo neposredno podpirati 
ustrezne sektorske pristojnosti na področjih 
politik na ravni Unije. Vsi izzivi morajo 
prispevati k doseganju višjega cilja 
trajnostnega razvoja.

Or. en
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Predlog spremembe 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora 
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Dejavnosti morajo 
neposredno podpirati ustrezne sektorske 
pristojnosti na področjih politik na ravni 
Unije. Vsi izzivi morajo prispevati k 
doseganju višjega cilja trajnostnega 
razvoja.

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora 
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Dejavnosti morajo 
neposredno podpirati ustrezne sektorske 
pristojnosti na področjih politik na ravni 
Unije ter industrijsko sektorsko 
konkurenčnost Unije na svetovni ravni. 
Vsi izzivi morajo prispevati k doseganju 
višjega cilja trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 177
Marian-Jean Marinescu

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora 
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
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inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora 
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Dejavnosti morajo 
neposredno podpirati ustrezne sektorske 
pristojnosti na področjih politik na ravni 
Unije. Vsi izzivi morajo prispevati k 
doseganju višjega cilja trajnostnega 
razvoja.

inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti 
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora 
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Dejavnosti morajo 
neposredno podpirati ustrezne sektorske 
pristojnosti na področjih politik na ravni 
Unije. Vsi izzivi bi morali prispevati k 
doseganju višjega cilja trajnostnega razvoja 
ter k popolnemu sodelovanju 
raziskovalcev in inženirjev povsod v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Mednarodno sodelovanje je bistveno 
za doseganje navedenih ciljev vseh delov 
posebnega programa in v okviru vsakega 
dela bi bilo treba izvajati projekte 
mednarodnega sodelovanja, namenjene 
državam ali skupinam držav o 
horizontalnih ali prednostnih vprašanjih.

Or. fr

Obrazložitev

Projekti v okviru mednarodnega sodelovanja katere koli vrste vplivajo na vse dele posebnega 
programa, ne glede na varnostne vidike. Ne morejo biti omejeni na horizontalne ukrepe, da bi 
obravnavali družbene izzive: zdravje, demografske spremembe in dobro počutje.
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Predlog spremembe 179
Henri Weber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Mednarodno sodelovanje je bistveno 
za doseganje navedenih ciljev vseh delov 
posebnega programa in v okviru vsakega 
dela bi bilo treba izvajati projekte 
mednarodnega sodelovanja, namenjene 
državam ali skupinam držav o 
horizontalnih ali prednostnih vprašanjih.

Or. fr

Predlog spremembe 180
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Mednarodno sodelovanje je bistveno 
za doseganje navedenih ciljev vseh delov 
posebnega programa in v okviru vsakega 
dela bi bilo treba izvajati projekte 
mednarodnega sodelovanja, namenjene 
državam ali skupinam držav o 
horizontalnih ali prednostnih vprašanjih.

Or. fr

Obrazložitev

Projekti v okviru mednarodnega sodelovanja katere koli vrste vplivajo na vse dele posebnega 
programa, ne glede na varnostne vidike. Ne morejo biti omejeni na horizontalne ukrepe, da bi 
obravnavali družbene izzive: zdravje, demografske spremembe in dobro počutje.
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Predlog spremembe 181
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Obzorje 2020 bi moralo tudi 
spodbujati multidisciplinarne pristope k 
inovacijam, vključno z razvojem 
netehnoloških rešitev, organizacijskih 
pristopov, novih poslovnih modelov, 
sistemskih inovacij ter inovacij v javnem 
sektorju kot nujnega dopolnila za na 
tehnologijo osredotočene inovacijske 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 182
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Posebni program mora dopolnjevati 
ukrepe v državah članicah ter druge ukrepe 
Unije v okviru splošne strategije za 
izvajanje strategije Evropa 2020, zlasti tiste 
na področju kohezije, kmetijstva in razvoja 
podeželja, izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, industrije, javnega zdravja, 
varstva potrošnikov, zaposlovanja in 
socialnih politik, energetike, prometa, 
okolja, podnebnih ukrepov, varnosti, morja 
in ribolova, razvojnega sodelovanja in 
politik širitve in sosedstva.

(15) Posebni program mora dopolnjevati 
ukrepe v državah članicah ter druge ukrepe 
Unije v okviru splošne strategije za 
izvajanje strategije Evropa 2020, zlasti tiste 
na področju kohezije, kmetijstva in razvoja
podeželja, izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, industrije, javnega zdravja, 
varstva potrošnikov, zaposlovanja in 
socialnih politik, energetike, prometa, 
okolja, podnebnih ukrepov, varnosti, morja 
in ribolova, razvojnega sodelovanja in 
politik širitve in sosedstva. Primerna 
povezanost s skladi kohezijske politike in 
usklajeno ukrepanje bosta zmanjšala 
vrzeli na področju raziskav in inovacij v 
Evropski uniji, ob upoštevanju posebnosti 
regij iz členov 174, 349 in 355(1) PDEU.
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Or. pt

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 183
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Vse razpise za predloge na področju 
varnostnih raziskav bi bilo treba najprej 
oceniti s predhodno presojo etičnih in 
družbenih vplivov, ki bi v celoti upoštevala 
morebitne družbene vplive raziskovalne in 
razvojne agende. Vsa pomembna etična 
vprašanja in/ali družbene vplive, 
opredeljene v tej presoji vplivov, bi bilo 
nato treba v celoti vključiti v razpis za 
predloge kot sestavni del raziskovalne in 
razvojne agende in v namenska sredstva 
za raziskave in analize, ki obravnavajo 
specifične pomisleke. Poleg tega bi morali 
opraviti etični pregled vsakega projekta, 
in sicer pred in med njegovim izvajanjem.

Or. en

Predlog spremembe 184
Alyn Smith

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odličnost bi morala biti glavna 
gonilna sila Obzorja 2020 kot celote. 
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Zaradi tega je treba odličnost opredeliti 
neodvisno od kakršnega koli 
geografskega ali drugačnega temeljnega 
pogoja. Poročilo po eni strani podpira 
razširitev sodelovanja, da se spodbudi 
odličnost v Evropi, po drugi strani pa 
razširitev znanstvene odličnosti od spodaj 
navzgor na vse tri stebre Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 185
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Del II „Vodilni položaj industrije“; (b) Del II „Vodilni položaj industrije in 
storitvenega sektorja“;

Or. ro

Predlog spremembe 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) Znanost in tehnologija. Znanosti o 
življenju, zdravju, prsti, okolju, naravnih 
virih in zanesljivi preskrbi s hrano.

Or. en

Predlog spremembe 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella
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Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 188
Gaston Franco

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) z ukrepi Marie Skłodowske-Curie (v 
nadaljnjem besedilu: ukrepi Marie Curie)
krepi sposobnosti, usposabljanje in razvoj 
poklicne poti;

(c) z ukrepi Marie Skłodowske-Curie krepi 
sposobnosti, usposabljanje in razvoj 
poklicne poti; Znanstveni centri in muzeji 
so dokazali, da imajo izkušnje pri 
usposabljanju mladih znanstvenikov za 
komunikacijo na področju znanosti, in 
sicer s pomočjo tesnega sodelovanja z 
znanstvenimi raziskovalnimi instituti in 
univerzami.

Or. en

Predlog spremembe 189
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) z ukrepi Marie Skłodowske-Curie (v (c) z ukrepi Marie Skłodowske-Curie krepi 
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nadaljnjem besedilu: ukrepi Marie Curie)
krepi sposobnosti, usposabljanje in razvoj 
poklicne poti;

sposobnosti, usposabljanje in razvoj 
poklicne poti, pa tudi zagotavlja 
napredovanje žensk;

Or. en

Predlog spremembe 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razširja odličnost in povečuje 
udeležbo;

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

Predlog spremembe 191
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ustvarja znanost za družbo in z njo 
ter spodbuja odgovorne raziskave in 
inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) krepi prenos znanja od raziskav in 
inovacij na vse ravni izobraževanja.

Or. en

Predlog spremembe 193
Marisa Matias

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) krepi raziskave tako, da odgovarjajo 
potrebam, ki jih izrazijo organizacije 
civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) Odgovorne raziskave in inovacije

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

Predlog spremembe 195
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del II „Vodilni položaj industrije“ krepi v 
skladu s prednostno nalogo „vodilni 
položaj industrije“ iz člena 5(2)(b) Uredbe 
(EU) št. XX/2012 [Obzorje 2020] vodilni 
položaj industrije in njeno konkurenčnost 
tako, da sledi naslednjim posebnim ciljem:

Del II „Vodilni položaj industrije in 
storitvenega sektorja“ krepi v skladu s 
prednostno nalogo „vodilni položaj 
industrije in storitvenega sektorja“ iz člena 
5(2)(b) Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 
2020] vodilni položaj industrije in 
storitvenega sektorja in njeno 
konkurenčnost tako, da sledi naslednjim 
posebnim ciljem:

Or. ro

Predlog spremembe 196
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) z raziskavami, tehnološkim razvojem, 
predstavitvenimi dejavnostmi in 
inovacijami krepi vodilni položaj evropske 
industrije v naslednjih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah:

(a) z raziskavami, tehnološkim razvojem, 
predstavitvenimi dejavnostmi in 
inovacijami krepi vodilni položaj evropske 
industrije in storitvenega sektorja v 
naslednjih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah:

Or. ro

Predlog spremembe 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iva) vodne tehnologije;

Or. en
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Predlog spremembe 198
Alyn Smith

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(via) veda o podeželju in zdravje živali;

Or. en

Predlog spremembe 199
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšuje dostop do tveganega 
financiranja naložb v raziskave in 
inovacije;

(b) izboljšuje dostop do tveganega 
financiranja naložb v raziskave in inovacije 
ter izkoriščanja rezultatov raziskav;

Or. en

Predlog spremembe 200
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečuje število inovacij v malih in 
srednje velikih podjetjih.

(c) povečuje število inovacij v malih in 
srednje velikih podjetjih ter povečuje 
njihovo sposobnost, da dostopajo do 
rezultatov raziskav, jih prevzamejo ter jih 
spremenijo v inovativne proizvode in 
storitve.

Or. en
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Predlog spremembe 201
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečuje število inovacij v malih in 
srednje velikih podjetjih.

(c) podpira inovacije v malih in srednje 
velikih podjetjih.

Or. en

Predlog spremembe 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del III „Družbeni izzivi“ z raziskavami, 
tehnološkim razvojem, predstavitvenimi in 
inovacijskimi dejavnostim prispeva k 
prednostni nalogi „družbeni izzivi“ iz člena 
5(2)(c) Uredbe (ES) št. XX/2012 [Obzorje 
2020] ter sledi naslednjim posebnim 
ciljem:

Del III „Družbeni izzivi“ z raziskavami, 
tehnološkim razvojem, predstavitvenimi in 
inovacijskimi dejavnostmi ter s tem 
povezanimi socialno-ekonomskimi 
vprašanji prispeva k prednostni nalogi 
„družbeni izzivi“ iz člena 5(2)(c) Uredbe 
(ES) št. XX/2012 [Obzorje 2020] ter sledi 
naslednjim posebnim ciljem:

Or. en

Predlog spremembe 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo;

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo ter izboljšati rešitve za ohranitev 
samostojnosti starejših;

Or. en

Predlog spremembe 204
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo;

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo ob upoštevanju invalidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 205
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) opredeliti družbeno pomembne 
potrebe in prednostne naloge glede 
raziskav, in sicer z vzpostavitvijo platform 
za dialog med civilno družbo in 
raziskovalci, ter zagotoviti udeležbo 
civilne družbe pri opredelitvi, izvajanju in 
ocenjevanju raziskovalnih programov v 
okviru družbenih izzivov;

Or. fr
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Predlog spremembe 206
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
primarne proizvodnje, spodbudijo s tem 
povezane ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami; to bo pospešilo 
prehod na vzdržno evropsko 
biogospodarstvo;

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
dolgoročni produktivni in z viri gospodarni 
sistemi primarne proizvodnje, spodbudijo s 
tem povezane ekosistemske storitve, okrepi 
in razvije baza virov, skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami; to bo pospešilo 
prehod na vzdržno evropsko 
biogospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 207
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
primarne proizvodnje, spodbudijo s tem 
povezane ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami; to bo pospešilo 
prehod na vzdržno evropsko 
biogospodarstvo;

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno
hrano, ohraniti kakovostno kmetijstvo in
zajamčiti zadostne zaloge drugih 
ekoloških proizvodov tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
primarne proizvodnje, spodbudijo s tem 
povezane ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami; to bo pospešilo 
prehod na vzdržno evropsko 
biogospodarstvo;

Or. pt
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Obrazložitev

Ker navedeni družbeni izzivi vključujejo zadostne zaloge varne hrane, je treba upoštevati, da 
je eden od osnovnih pogojev za to kakovostno kmetijstvo.

Predlog spremembe 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
primarne proizvodnje, spodbudijo s tem 
povezane ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami; to bo pospešilo 
prehod na vzdržno evropsko 
biogospodarstvo;

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
primarne proizvodnje, spodbudijo s tem 
povezane ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in trajnostnimi dobavnimi 
verigami; to bo pospešilo prehod na 
vzdržno evropsko biogospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 209
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
primarne proizvodnje, spodbudijo s tem 
povezane ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami; to bo pospešilo 
prehod na vzdržno evropsko 

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni, trajnostni in z viri gospodarni 
sistemi primarne proizvodnje, spodbudijo s 
tem povezane ekosistemske storitve skupaj 
s konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami; to bo pospešilo 
prehod na vzdržno evropsko 
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biogospodarstvo; biogospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 210
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) preiti na zanesljiv, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem zaradi vse 
večjega pomanjkanja virov, večjih potreb 
po energiji in podnebnih sprememb;

(c) preiti na zelo učinkovit, trajnosten, 
varen, na obnovljivih virih temelječ in 
konkurenčen energetski sistem zaradi vse 
večjega pomanjkanja virov, večjih potreb 
po energiji in podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 211
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) preiti na zanesljiv, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem zaradi vse 
večjega pomanjkanja virov, večjih potreb 
po energiji in podnebnih sprememb;

(c) preiti na zanesljiv, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem, z večjim 
poudarkom na obnovljivih virih energije, 
zaradi vse večjega pomanjkanja virov, 
večjih potreb po energiji in podnebnih 
sprememb.

Or. pt

Obrazložitev

Večji poudarek na obnovljivih virih energije je nujna logična posledica za prehod na bolj 
trajnosten energetski sistem, zato bi morali biti ti viri navedeni med posebnimi cilji.
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Predlog spremembe 212
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) preiti na zanesljiv, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem zaradi vse 
večjega pomanjkanja virov, večjih potreb 
po energiji in podnebnih sprememb;

(c) okrepiti energetsko učinkovitost in 
preiti na zanesljiv, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem zaradi vse 
večjega pomanjkanja virov, večjih potreb 
po energiji in podnebnih sprememb;

Or. ro

Predlog spremembe 213
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostaviti evropski prometni sistem, ki 
učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, 
varen in brez pomanjkljivosti ter koristi
državljanom, gospodarstvu in družbi;

(d) vzpostaviti evropski prometni sistem, ki
vključuje vse države članice in bo
učinkovito izrabljal vire, bo okolju 
prijazen, varen in brez pomanjkljivosti ter
bo koristil evropskim državljanom, 
gospodarstvu in družbi;

Or. ro

Predlog spremembe 214
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostaviti evropski prometni sistem, ki 
učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, 
varen in brez pomanjkljivosti ter koristi 

(d) vzpostaviti evropski prometni sistem, ki 
učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, 
varen, zanesljiv in brez pomanjkljivosti ter 
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državljanom, gospodarstvu in družbi; koristi državljanom, gospodarstvu in 
družbi;

Or. en

Predlog spremembe 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vzpostaviti z viri gospodarno in na 
podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo ter trajnostno oskrbo surovin, 
da se izpolnijo potrebe vedno 
številčnejšega svetovnega prebivalstva ob 
upoštevanju trajnostnih omejitev naravnih 
virov planeta;

(e) vzpostaviti z viri gospodarno in na 
podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo, učinke podnebnih 
sprememb pri premiku v strukturi 
ekosistema ter trajnostno oskrbo surovin, 
da se izpolnijo potrebe vedno 
številčnejšega svetovnega prebivalstva ob 
upoštevanju trajnostnih omejitev naravnih 
virov planeta;

Or. en

Predlog spremembe 216
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vzpostaviti z viri gospodarno in na 
podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo ter trajnostno oskrbo surovin, 
da se izpolnijo potrebe vedno 
številčnejšega svetovnega prebivalstva ob 
upoštevanju trajnostnih omejitev naravnih 
virov planeta;

(e) vzpostaviti z viri gospodarno in na 
podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo ter trajnostno uporabo, 
upravljanje in oskrbo surovin, da se 
izpolnijo potrebe vedno številčnejšega 
svetovnega prebivalstva ob upoštevanju 
trajnostnih omejitev naravnih virov 
planeta;

Or. en
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Predlog spremembe 217
Marisa Matias

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vzpostaviti z viri gospodarno in na 
podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo ter trajnostno oskrbo surovin, 
da se izpolnijo potrebe vedno 
številčnejšega svetovnega prebivalstva ob 
upoštevanju trajnostnih omejitev naravnih 
virov planeta;

(e) vzpostaviti z viri gospodarno ter varčno
in na podnebne spremembe odporno, pa 
tudi pravično gospodarstvo ter trajnostno 
oskrbo surovin, da se izpolnijo potrebe 
vedno številčnejšega svetovnega 
prebivalstva ob upoštevanju trajnostnih 
omejitev naravnih virov planeta;

Or. en

Predlog spremembe 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) prilagoditi se na izzive zaradi 
negativnih vplivov podnebnih sprememb v 
zvezi s hidrološkim krogom, zmanjšanjem 
biotske raznovrstnosti in upravljanjem 
naravnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek – pododstavek 3 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v času sprememb brez primere ter 
rastoče svetovne soodvisnosti spodbujati 
vključujoče, inovativne in varne evropske 
družbe.

(f) v času sprememb brez primere ter 
rastoče svetovne soodvisnosti spodbujati 
vključujoče, inovativne in varne evropske 
družbe, vključno s širjenjem odličnosti in 
povečevanjem udeležbe.

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo razlike v udeležbi ne le med državami članicami, temveč tudi med regijami in 
znotraj njih. Raven dosežkov na področju znanosti, tehnologije, inžiniringa in matematike se 
lahko močno razlikuje tudi znotraj posameznih regij. Na razširjanje odličnosti in povečevanje 
udeležbe je treba torej gledati kot na družbeni izziv.

Predlog spremembe 220
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek – pododstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v času sprememb brez primere ter 
rastoče svetovne soodvisnosti spodbujati 
vključujoče, inovativne in varne evropske 
družbe.

(f) v času sprememb brez primere, 
vztrajnih razlik med spoloma ter rastoče 
svetovne soodvisnosti spodbujati 
enakopravne vključujoče, inovativne 
evropske družbe, ki kritično razmišljajo;

Or. en

Predlog spremembe 221
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) črpati iz raznolikosti znanja znotraj 
družbe in prispevati k socialnim 
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inovacijam prek participativnih 
raziskovalnih pristopov.

Or. fr

Predlog spremembe 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbujati povezan odnos med 
mestnimi in podeželskimi območji, da bi 
izboljšali okoljsko trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 223
Marisa Matias

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbujati družbeno vodenje za 
pravično gospodarstvo s pomočjo 
participativnih in meddisciplinarnih 
raziskav in družbenih inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 224
Marian-Jean Marinescu

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) odličnost mrežnega povezovanja

Or. en

Predlog spremembe 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) spodbujati prilagajanje družbe in 
institucij na znanstvene rezultate in 
inovacije, demografske in podnebne 
spremembe ter druga pomembna 
družbena vprašanja.

Or. en

Predlog spremembe 226
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Rezultati in učinek posebnega programa 
se ocenijo s kazalniki uspešnosti, med 
katere spadajo po potrebi tudi objave v 
uglednih publikacijah, mobilnost 
raziskovalcev, dostopnost do raziskovalnih 
struktur, naložbe s financiranjem dolga in 
tveganim kapitalom, MSP, ki uvajajo 
inovacije v podjetje ali na trg, sklici na 
ustrezne raziskovalne dejavnosti v 
dokumentih politik ter posebni učinki na 
politike.

5. Rezultati in učinek posebnega programa 
se ocenijo s kazalniki uspešnosti, med 
katere spadajo po potrebi tudi objave v 
uglednih publikacijah, ustvarjanje 
patentov in pravic intelektualne lastnine, 
mobilnost raziskovalcev, dostopnost do 
raziskovalnih struktur, naložbe s 
financiranjem dolga in tveganim 
kapitalom, ustanavljanje novih in 
odcepljenih podjetij, MSP, ki uvajajo 
inovacije v podjetje ali na trg, sklici na 
ustrezne raziskovalne dejavnosti v 
dokumentih politik ter posebni učinki na 
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politike.

Ti kazalniki uspešnosti bodo objavljeni 
najmanj enkrat letno v zvezi z vsemi 
programi Obzorje 2020 ter bodo ves čas 
na voljo evropskim državljanom na javni 
spletni strani. Redno se bodo objavljale 
podrobne primerjave rezultatov dela na 
področju raziskav in inovacij v okviru 
Obzorja 2020 z večjimi svetovnimi 
konkurenti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 227
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 6(1) Uredbe (EU) št. 
XX/2012 [Obzorje 2020] znašajo finančna 
sredstva za izvajanje posebnega programa 
86 198 milijonov EUR.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
posebnega programa so skladna s členom 
6(1) Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 
2020] znašajo finančna sredstva za 
izvajanje posebnega programa 86 198 
milijonov EUR.

Or. it

Predlog spremembe 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za upravne stroške Komisije se ne 
nameni več kot 6 % zneskov iz člena 6(2) 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 2020], 
določenih za dele I, II in II posebnega 
programa.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 229
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za upravne stroške Komisije se ne 
nameni več kot 6 % zneskov iz člena 6(2) 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 2020], 
določenih za dele I, II in II posebnega 
programa.

3. Za upravne stroške Komisije se ne 
nameni več kot 3 % zneskov iz člena 6(2) 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 2020], 
določenih za dele I, II in II posebnega 
programa.

Or. it

Obrazložitev

Upravne stroške in stroške upravljanja je treba zmanjšati, tako da bo mogoče več sredstev 
usmeriti v doseganje posebnih ciljev okvirnega programa.

Predlog spremembe 230
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija za izvajanje delov I, II in III 
tega posebnega programa iz točk (a), (b) in 
(c) člena 2(2) sprejme skupne ali ločene 
delovne programe, razen za izvajanje 
ukrepov v okviru posebnega cilja „krepitev 
evropske znanstvene baze v pionirskih 
raziskavah“. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
9(2).

2. Komisija za izvajanje delov I, II in III 
tega posebnega programa iz točk (a), (b) in 
(c) člena 2(2) sprejme skupne ali ločene 
delovne programe, razen za izvajanje 
ukrepov v okviru posebnega cilja „krepitev 
evropske znanstvene baze v pionirskih 
raziskavah“. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom preučitve 
iz člena 9(2) najkasneje do 30. junija 
2013.

Or. en
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Obrazložitev

Okvirni program se mora izvrševati od 1. januarja 2014; nekaj časa je treba pustiti za 
tehnične priprave ter nalaganje programov in drugih listin in formularjev.

Predlog spremembe 231
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Postopek preučitve iz člena 9(2) se 
uporablja za odobritev financiranja 
ukrepov, ki vključujejo uporabo človeških 
zarodkov in človeških izvornih celic.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 11. novembra 2010 izrazil zadržke glede 
odprave pravne zahteve v zvezi s financiranjem v okviru 7. okvirnega programa, ki ima 
posebno etično težo ali ki je kontroverzno.  Zahteva je povezana tudi z načelom EU 
spoštovanja kulturne raznolikosti držav članic in etičnih možnosti, ki jih je treba upoštevati 
pri razdelitvi finančnih sredstev.

Predlog spremembe 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V delovnih programih sta upoštevana 
stanje znanosti, tehnologije in inovacij na 
nacionalni ravni, na ravni Unije in 
mednarodni ravni ter ustrezen politični, 
tržni in družbeni razvoj. Delovni programi 
vsebujejo informacije o usklajevanju z 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
dejavnostmi, ki jih izvajajo države članice, 
vključno na področjih, na katerih se 

5. V delovnih programih sta upoštevana 
stanje znanosti, tehnologije in inovacij na 
nacionalni ravni, na ravni Unije in 
mednarodni ravni ter ustrezen politični, 
tržni in družbeni razvoj. Delovni programi 
vsebujejo informacije o usklajevanju z 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
dejavnostmi, ki jih izvajajo države članice 
(vključno z regijami), vključno na 
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izvajajo skupne pobude za načrtovanje 
programov. Po potrebi se posodobijo.

področjih, na katerih se izvajajo skupne 
pobude za načrtovanje programov. Po 
potrebi se posodobijo.

Or. en

Predlog spremembe 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija se mora pri določanju 
delovnih programov posvetovati z 
ustreznimi interesnimi skupinami iz 
akademskega sveta, industrije, končnih 
uporabnikov in civilne družbe z najvišjim 
ugledom in ustreznim strokovnim 
znanjem, kar bo zagotavljalo raznolikost 
vseh sektorjev in zadevnih raziskovalnih 
področij, da se tako spremljata ustreznost 
in zadostnost sedanjih in načrtovanih 
ukrepov ter da se opozori na spregledana 
vprašanja in podvajanje prizadevanj. 
Komisija za izvrševanje Obzorja 2020 po 
možnosti uporabi obstoječe instrumente, 
kot so med drugim evropska partnerstva 
za inovacije, evropske tehnološke 
platforme in pobude za skupno 
načrtovanje programov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki temelji na predlogu spremembe 18 poročila Carvalho, z zamislimi, ki 
izvirajo tudi iz predloga spremembe 25.

Predlog spremembe 234
Kent Johansson, Fiona Hall
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Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delovni programi za izvajanje delov I, II 
in III iz točk (a), (b) in (c) člena 2(2) 
določajo zastavljene cilje, pričakovane 
rezultate, načine za izvajanje in njihov 
skupni znesek, vključno z morebitnimi 
okvirnimi odhodki podnebne politike. V 
njih so opisane tudi dejavnosti, ki se 
financirajo, navedeni zneski, dodeljeni 
posamezni dejavnosti, in okvirni časovni 
razpored za izvajanje, vsebujejo pa tudi 
večletni pristop in strateške smernice za 
naslednja leta izvajanja. Določajo 
prednostne naloge, bistvena merila za 
ocenjevanje in najvišjo stopnjo štipendij. 
Omogočajo pristope od spodaj navzgor, ki 
cilje obravnavajo inovativno.

6. Delovni programi za izvajanje delov I, II 
in III iz točk (a), (b) in (c) člena 2(2) 
določajo zastavljene cilje, pričakovane 
rezultate, načine za izvajanje in njihov 
skupni znesek, vključno z morebitnimi 
okvirnimi odhodki podnebne politike. V 
njih so opisane tudi dejavnosti, ki se 
financirajo, navedeni zneski, dodeljeni 
posamezni dejavnosti, lestvica ravni 
tehnološke pripravljenosti za ukrep in 
okvirni časovni razpored za izvajanje, 
vsebujejo pa tudi večletni pristop in 
strateške smernice za naslednja leta 
izvajanja. Določajo prednostne naloge, 
bistvena merila za ocenjevanje in najvišjo 
stopnjo štipendij. Omogočajo pristope od 
spodaj navzgor, ki cilje obravnavajo 
inovativno.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala v ukrepe, h katerim poziva v svojih delovnih programih, vključiti lestvico 
ravni tehnološke pripravljenosti, ki jo je ustvarila NASA, njena uporaba pa je razširjena v 
oddelkih vlad za politiko raziskav in razvoja po vsem svetu.

Predlog spremembe 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrumenti za povezavo med raziskavami, 
inovacijami in strukturnimi skladi se 
izvajajo prek programov „Regije znanja” 
in „Pametne specializacije”, pri čemer bi 
morala biti oba programa vključena v 
evropski raziskovalni prostor, da bi 
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oblikovali objektivne kazalnike za 
stopnice do odličnosti.

Or. en

Predlog spremembe 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni programi zajemajo tudi usklajeno 
število majhnih (usmerjenih), srednje 
velikih in velikih (povezovalnih) 
projektov. Majhni projekti so lahko 
učinkovito sredstvo za spodbujanje 
sodelovanja MSP, vendar ne bi smeli 
veljati izključno za MSP.

Or. en

Predlog spremembe 237
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega navedeni programi dela 
vsebujejo poseben oddelek, v katerem so 
opredeljeni medsektorski ukrepi iz člena 13 
Uredbe (ES) št. XX/2012 [Obzorje 2020], 
ki obsegajo dva ali več posebnih ciljev 
znotraj iste prednostne naloge ali dve ali 
več prednostnih nalog. Ti ukrepi se 
izvajajo med seboj povezano.

Poleg tega navedeni programi dela 
vsebujejo poseben oddelek, v katerem so 
opredeljeni medsektorski ukrepi iz člena 13 
Uredbe (ES) št. XX/2012 [Obzorje 2020], 
ki obsegajo dva ali več posebnih ciljev 
znotraj iste prednostne naloge ali dve ali 
več prednostnih nalog. Ti ukrepi se 
izvajajo med seboj povezano. Glede na to, 
da je enakost med spoloma temeljna 
pravica Unije, se sistematično uveljavlja.

Or. en
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Predlog spremembe 238
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Delovni programi za izvrševanje dela 
Obzorja 2020 iz člena 3(3)(f) tega 
programa in vsi razpisi za predloge, 
objavljeni na podlagi teh programov, se 
pred objavo ocenijo s predhodno presojo 
etičnih in družbenih vplivov, ki bi v celoti 
upoštevala morebitne družbene vplive 
raziskovalne in razvojne agende.

Or. en

Predlog spremembe 239
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija ustanovi Evropski raziskovalni 
svet (ERS), ki je pristojen za izvajanje 
ukrepov iz dela I „Odlična znanost“ v 
okviru posebnega cilja „krepitev evropske 
znanstvene baze v pionirskih raziskavah“. 
Evropski raziskovalni svet nasledi 
Evropski raziskovalni svet, ustanovljen s 
Sklepom 2007/134/ES.

1. Komisija na podlagi mnenja 
Evropskega parlamenta in Sveta ustanovi 
Evropski raziskovalni svet (ERS), ki je 
pristojen za izvajanje ukrepov iz dela I 
„Odlična znanost“ v okviru posebnega cilja 
„krepitev evropske znanstvene baze v 
pionirskih raziskavah“. Evropski 
raziskovalni svet nasledi Evropski 
raziskovalni svet, ustanovljen s Sklepom 
2007/134/ES“. Evropski raziskovalni svet 
nasledi Evropski raziskovalni svet, 
ustanovljen s Sklepom 2007/134/ES.

Or. fr
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Predlog spremembe 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija ustanovi Evropski raziskovalni 
svet (ERS), ki je pristojen za izvajanje 
ukrepov iz dela I „Odlična znanost“ v 
okviru posebnega cilja „krepitev evropske 
znanstvene baze v pionirskih raziskavah“. 
Evropski raziskovalni svet nasledi 
Evropski raziskovalni svet, ustanovljen s 
Sklepom 2007/134/ES.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 241
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednika imenuje Komisija po postopku 
zaposlovanja, v katerem sodeluje za to 
ustanovljeni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet.

Predsednika imenuje Komisija po postopku 
zaposlovanja, v katerem sodeluje za to 
ustanovljeni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet. Na 
podlagi mnenja Znanstvenega sveta, 
Evropskega parlamenta in Sveta lahko 
Komisija razreši predsednika Evropskega 
raziskovalnega sveta, če ta ne opravlja 
svojih nalog v interesu Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 242
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednika imenuje Komisija po postopku 
zaposlovanja, v katerem sodeluje za to 
ustanovljeni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet.

Predsednika imenuje Komisija po postopku 
zaposlovanja, v katerem sodeluje za to 
ustanovljeni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet. Komisija 
pošlje poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu, ki lahko v zvezi s tem izrazita 
mnenje o izbranem kandidatu, preden se 
postopek zaključi.

Or. it

Obrazložitev

To bo zagotovilo preglednejši postopek imenovanja predsednika Evropskega raziskovalnega 
sveta.

Predlog spremembe 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednika imenuje Komisija po postopku 
zaposlovanja, v katerem sodeluje za to 
ustanovljeni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet.

Predsednika imenuje Komisija po 
preglednem postopku zaposlovanja, v 
katerem sodeluje za to ustanovljeni 
neodvisni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet.

Or. en

Predlog spremembe 244
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik predseduje Znanstvenemu 
svetu, zagotavlja njegovo vodilno vlogo in 
povezanost s posebno izvedbeno strukturo 
ter ga zastopa v svetu znanosti.

Predsednik predseduje Znanstvenemu 
svetu, zagotavlja njegovo vodilno vlogo in 
povezanost s posebno izvedbeno strukturo, 
je za svojo dejavnost odgovoren Komisiji
ter ga zastopa v svetu znanosti.

Or. it

Predlog spremembe 245
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropski raziskovalni svet deluje v 
skladu z načeli znanstvene odličnosti, 
samostojnosti, učinkovitosti, uspešnosti, 
preglednosti in odgovornosti. Zagotavlja 
nadaljnjo izvajanje ukrepov Evropskega 
raziskovalnega sveta, ustanovljenega s 
Sklepom Sveta 2006/972/ES.

4. Evropski raziskovalni svet deluje v 
skladu z načeli znanstvene odličnosti, 
samostojnosti, učinkovitosti, uspešnosti, 
preglednosti in odgovornosti. Zagotovil bo, 
da bo pri postopkih ocenjevanja primerno 
obravnavano nezavestno spolno 
razlikovanje. Zagotavlja nadaljnjo 
izvajanje ukrepov Evropskega 
raziskovalnega sveta, ustanovljenega s 
Sklepom Sveta 2006/972/ES.

Or. en

Predlog spremembe 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
znanstveniki, inženirji in akademiki z 

1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
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ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov.

ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov. Pri sestavi Znanstvenega sveta 
si je treba prizadevati za uravnoteženo 
zastopanost obeh spolov.

Or. en

Predlog spremembe 247
Marian-Jean Marinescu

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov.

1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij in različnih 
narodnosti, ki delujejo v svojem imenu in 
neodvisno od tujih interesov.

Or. en

Predlog spremembe 248
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov.

1. Znanstveni svet sestavlja največ šest 
članov, izbranih med najboljšimi
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov.

Or. it
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Predlog spremembe 249
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z Znanstvenim svetom ter ki 
vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z Znanstvenim svetom ter ki 
vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Na podlagi mnenja 
Evropskega parlamenta in Sveta lahko 
Komisija razreši člane Znanstvenega 
sveta, če svojega mandata ne opravljajo v 
interesu Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Primerno je predvideti postopek razrešitve članov Znanstvenega sveta, vendar mora ta 
postopek vključevati mnenje Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 250
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z Znanstvenim svetom ter ki 
vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z raziskovalnim odborom iz 
člena 6(3) ter ki vključuje posvetovanje z 
znanstveno skupnostjo, Evropskim 
parlamentom in Svetom.

Or. it
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Predlog spremembe 251
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z Znanstvenim svetom ter ki 
vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Člane Znanstvenega sveta ob zagotovitvi 
uravnotežene zastopanostih spolov 
imenuje Komisija po neodvisnem in 
preglednem postopku za imenovanje, o 
katerem se dogovori z Znanstvenim svetom 
ter ki vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. ro

Predlog spremembe 252
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z Znanstvenim svetom ter ki 
vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z Znanstvenim svetom ter ki 
vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Evropski raziskovalni 
svet se sestavi v skladu s ciljem 40% 
zastopanosti manj zastopanega spola.

Or. en

Predlog spremembe 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kodeks ravnanja, ki med drugim ureja 
preprečevanje navzkrižja interesov.

(e) kodeks ravnanja, ki med drugim ureja 
preprečevanje navzkrižja interesov ter  
pravila o poslovni tajnosti in o 
komuniciranju;

Or. fr

Predlog spremembe 254
Marian-Jean Marinescu

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi, da posebna 
izvedbena struktura dosledno, učinkovito 
in s potrebno prožnostjo sledi samo ciljem 
in zahtevam Evropskega raziskovalnega 
sveta.

2. Komisija zagotovi, da posebna 
izvedbena struktura dosledno, učinkovito 
in s potrebno prožnostjo sledi samo ciljem 
in priporočilom Evropskega 
raziskovalnega sveta.

Or. en

Predlog spremembe 255
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji prenese po začetku 
veljavnosti tega sklepa za nedoločen čas.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se po začetku veljavnosti tega sklepa
na Komisijo prenese za sedem let.

Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem sedemletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
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parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. ro

Predlog spremembe 256
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Svet lahko pooblastilo kadar koli 
prekliče. Preneseno pooblastilo preneha 
veljati s sklepom o preklicu pooblastila, ki 
je določen v navedenem sklepu. Sklep 
začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši v njem 
določeni datum. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko 
pooblastilo kadar koli prekliče. Preneseno 
pooblastilo preneha veljati s sklepom o 
preklicu pooblastila, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep začne veljati dan 
po objavi v Uradnem listu Evropske unije 
ali na poznejši v njem določeni datum.
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Or. ro

Predlog spremembe 257
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Svet lahko pooblastilo kadar koli 
prekliče. Preneseno pooblastilo preneha 
veljati s sklepom o preklicu pooblastila, ki 
je določen v navedenem sklepu. Sklep 
začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši v njem 
določeni datum. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Evropski parlament in Svet lahko 
pooblastilo kadar koli prekličeta. 
Preneseno pooblastilo preneha veljati s 
sklepom o preklicu pooblastila, ki je 
določen v navedenem sklepu. Sklep začne 
veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši v njem 
določeni datum. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament ima pravico nadzorovati sprejetje delegiranih aktov, ne pa, da se ga le 
obvesti.

Predlog spremembe 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Svet lahko pooblastilo kadar koli 
prekliče. Preneseno pooblastilo preneha 
veljati s sklepom o preklicu pooblastila, ki 
je določen v navedenem sklepu. Sklep 
začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši v njem 
določeni datum. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko 
pooblastilo kadar koli prekliče. Preneseno 
pooblastilo preneha veljati s sklepom o 
preklicu pooblastila, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep začne veljati dan 
po objavi v Uradnem listu Evropske unije 
ali na poznejši v njem določeni datum. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija takoj po sprejemu delegiranega 
akta o tem uradno obvesti Svet.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

Or. en

Predlog spremembe 260
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija takoj po sprejemu 
delegiranega akta o tem uradno obvesti 
Svet.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti
Evropski parlament in Svet.

Or. ro

Predlog spremembe 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt začne veljati samo, če 
Svet v dveh mesecih od obvestila o tem 
aktu aktu ni ugovarjal ali če je pred 
iztekom tega obdobja Svet Komisijo 
obvestil, da mu ne ugovarja. To obdobje se 
lahko na pobudo Sveta podaljša za en 
mesec.

5. Delegirani akt začne veljati samo, če 
Svet in Parlament v dveh mesecih od 
obvestila o tem aktu aktu nista ugovarjala
ali če sta pred iztekom tega obdobja Svet
in Parlament Komisijo obvestil, da mu ne 
ugovarjata. To obdobje se lahko na 
pobudo Sveta podaljša za en mesec.

Or. en

Predlog spremembe 262
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt začne veljati samo, če 
Svet v dveh mesecih od obvestila o tem 
aktu aktu ni ugovarjal ali če je pred 
iztekom tega obdobja Svet Komisijo
obvestil, da mu ne ugovarja. To obdobje se 
lahko na pobudo Sveta podaljša za en 

5. Delegirani akt začne veljati le, če niti
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 
mesecev od uradnega obvestila
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako
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mesec. Evropski parlament kot Svet obvestila
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za en mesec.

Or. ro

Predlog spremembe 263
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija Evropski parlament obvesti o 
sprejetju delegiranih aktov, ugovorih 
nanje ali preklicu pooblastila s strani 
Sveta.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija Evropski parlament obvesti o 
sprejetju delegiranih aktov, ugovorih 
nanje ali preklicu pooblastila s strani 
Sveta.

6. Evropski parlament se obvesti o 
ugovorih Sveta na delegirane akte, ki jih 
sprejme Komisija, ali preklicu pooblastila s 
strani Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 265
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek -1 (novo)



AM\907982SL.doc 53/125 PE492.816v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Sklep št. 2007/134/ES se razveljavi.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 6(1).

Predlog spremembe 266
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z dodeljenimi finančnimi sredstvi za 
posebni program se lahko krijejo tudi 
odhodki za tehnično in upravno pomoč, ki 
so potrebni za zagotavljanje prehoda med 
posebnim programom in ukrepi na podlagi 
odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 
2006/973/ES, 2006/974/ES in 
2006/975/ES.

3. Z dodeljenimi finančnimi sredstvi za 
posebni program se lahko krijejo tudi 
odhodki za tehnično in upravno pomoč, ki 
so potrebni za zagotavljanje prehoda med 
posebnim programom in ukrepi na podlagi 
odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 
2006/973/ES, 2006/974/ES in 
2006/975/ES, vendar v maksimalni višini 
10 % vseh dodeljenih sredstev za tehnično 
in upravno pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Ostati mora dovolj sredstev za pomoč pri razvoju in izvrševanju novega programa.

Predlog spremembe 267
Jean-Pierre Audy

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

Ta sklep je naslovljen na države članice. Ta sklep je naslovljen na države članice in 
Evropski parlament.

Or. fr

Predlog spremembe 268
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
netehnološke in družbene inovacije. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev.

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
netehnološke, družbene, kulturne in 
institucionalne inovacije. Inovacije v 
storitvah se bodo spodbujale tudi z 
vlaganjem v multidisciplinarne 
sposobnosti, ustvarjanje zmogljivosti, 
znanja in vrednosti na podlagi storitvenih 
rešitev in neopredmetene vsebine. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev. Znanstveni centri, muzeji in 
združenja, namenjeni izobraževanju in 
javni uporabi znanosti prek kulturnih 
dejavnosti, lahko prispevajo k doseganju 
teh prednostnih ciljev, zlasti v zvezi z 
družbenimi izzivi.

Or. en

Predlog spremembe 269
Britta Thomsen
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
netehnološke in družbene inovacije. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev.

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
netehnološke, družbene, spolno 
opredeljene, kulturne in institucionalne 
inovacije. Inovacije v storitvah se bodo 
spodbujale tudi z vlaganjem v 
multidisciplinarne sposobnosti, 
ustvarjanje zmogljivosti, znanja in 
vrednosti na podlagi storitvenih rešitev in 
neopredmetene vsebine. Samo celovit 
pristop do inovacij lahko hkrati rešuje 
družbene izzive ter spodbuja ustanavljanje 
novih konkurenčnih podjetij in sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 270
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
netehnološke in družbene inovacije. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
netehnološke in družbene inovacije, čim 
večje razširjanje, dostopnost in uporaba 
proizvedenega znanja. Samo celovit 
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ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev.

pristop do inovacij lahko hkrati rešuje 
družbene izzive ter spodbuja ustanavljanje 
novih konkurenčnih podjetij in sektorjev.

Or. fr

Predlog spremembe 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije 
in pristope na strani povpraševanja, kot so 
predhodna standardizacija ali predtržno 
oddajanje naročil, javno naročanje 
inovativnih rešitev, standardizacija in drugi 
v uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije, 
inovacije na področju storitev in pristope 
na strani povpraševanja, kot so predhodna 
standardizacija ali predtržno oddajanje 
naročil, javno naročanje inovativnih 
rešitev, standardizacija in drugi v 
uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Pri družbenih izzivih je treba uporabiti 
pristop, temelječ na izzivih, kjer so 
osnovna znanost, uporabne raziskave, 
prenos znanja in inovacije enako 
pomembne in med seboj povezane 
sestavine. Poleg tega je treba pri
družbenih izzivih ter omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah doseči pravo 
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ravnovesje med manjšimi in večjimi 
projekti ob upoštevanju posebne strukture 
sektorja, vrste dejavnosti, tehnologije in 
področja raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 272
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije 
in pristope na strani povpraševanja, kot so 
predhodna standardizacija ali predtržno 
oddajanje naročil, javno naročanje 
inovativnih rešitev, standardizacija in drugi 
v uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne in spolno 
opredeljene inovacije, inovacije na 
področju storitev in pristope na strani 
povpraševanja, kot so predhodna 
standardizacija ali predtržno oddajanje 
naročil, javno naročanje inovativnih 
rešitev, standardizacija in drugi v 
uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Or. en

Predlog spremembe 273
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije 
in pristope na strani povpraševanja, kot so 
predhodna standardizacija ali predtržno 
oddajanje naročil, javno naročanje 
inovativnih rešitev, standardizacija in drugi 
v uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
koncepta. Sem spadajo tudi dejavnosti, ki 
podpirajo socialne inovacije in pristope na 
strani povpraševanja, kot so predhodna 
standardizacija ali predtržno oddajanje 
naročil, javno naročanje inovativnih 
rešitev, standardizacija in drugi v 
uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Or. en

Predlog spremembe 274
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
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koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije 
in pristope na strani povpraševanja, kot so 
predhodna standardizacija ali predtržno 
oddajanje naročil, javno naročanje 
inovativnih rešitev, standardizacija in drugi 
v uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije, 
inovacije na področju storitev in pristope 
na strani povpraševanja, kot so predhodna 
standardizacija ali predtržno oddajanje 
naročil, javno naročanje inovativnih 
rešitev, standardizacija in drugi v 
uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Or. en

Predlog spremembe 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri družbenih izzivih in prednostno 
nalogo „vodilni položaj industrije“ je 
treba uporabiti pristop, temelječ na 
izzivih, kjer so osnovna znanost, uporabne 
raziskave, prenos znanja in inovacije
enako pomembne in med seboj povezane 
sestavine. Da bi zagotovili ustrezno 
ravnovesje med raziskavami, razvojem in 
inovacijami, temelječimi na soglasju, in 
bolj udarnimi raziskavami, razvojem in 
inovacijami, mora najmanj 35 % 
proračuna za družbene izzive in vodilni 
položaj industrije pri javnih razpisih 
upoštevati pristop od spodaj navzgor, ki 
določa razpise brez vnaprej določenih 
tem. Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti 
pravilno ravnotežje znotraj družbenih 
izzivov in spodbujevalnih in industrijskih 
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tehnologij med manjšimi in večjimi 
projekti, ter pri tem upoštevati specifično 
strukturo sektorjev, vrsto dejavnosti, 
tehnologijo in raziskovalno okolje.

Or. en

Predlog spremembe 276
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 
trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Da bi izboljšali 
strukturo upravljanja, je treba prikazati, v
kolikšni meri so zainteresirane strani in 
predstavniki civilne družbe vključeni v 
postopke od spodaj navzgor, delovne 
programe in odločanje. Ta bo temeljil na 
trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe,
enakost med spoloma ter pomorske 
znanosti in tehnologije. Obzorje 2020 bo 
usmerjeno v dejavnosti, kjer posredovanje 
na ravni Unije prinaša višjo dodano 
vrednost kot posredovanje na nacionalni 
ali regionalni ravni z vzpostavitvijo 
ekonomije obsega in kritične mase, 
zmanjšanjem razdrobljenosti in 
zagotavljanjem razširjanja rezultatov po 
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celotni Uniji. Te dejavnosti so predvsem 
nadnacionalni, predkonkurenčni, 
sodelovalni projekti in bodo predstavljale 
večino skupnega proračuna za prednostno 
nalogo „Družbeni izzivi“ in poseben cilj 
za „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“.

Or. en

Predlog spremembe 277
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 
trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Da bi izboljšali 
strukturo upravljanja, je treba prikazati, v 
kolikšni meri so lokalne in druge 
zainteresirane strani ter predstavniki 
civilne družbe vključeni v postopke od 
spodaj navzgor, delovne programe in 
odločanje. Ta bo temeljil na trdnih 
dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije. Obzorje 
2020 bo usmerjeno v dejavnosti, kjer 
posredovanje na ravni Unije prinaša višjo 
dodano vrednost kot posredovanje na 
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nacionalni ali regionalni ravni z 
vzpostavitvijo ekonomije obsega in 
kritične mase, zmanjšanjem 
razdrobljenosti in zagotavljanjem 
razširjanja rezultatov po celotni Uniji. 
Nujna je učinkovita raba nacionalnih in 
regionalnih inovacijskih strategij za 
pametno specializacijo. Te dejavnosti so 
predvsem nadnacionalni, 
predkonkurenčni, sodelovalni projekti in 
bodo predstavljale večino skupnega 
proračuna za prednostno nalogo 
„Družbeni izzivi“ in poseben cilj za 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“.

Or. en(V zvezi s predlogom spremembe 25, PE489.688v01-00)

Obrazložitev

Strategije za pametno specializacijo imajo pomembno vlogo pri vzpostavitvi evropskega 
raziskovalnega prostora, saj olajšajo postopek združevanja zainteresiranih strani s pomočjo 
trojne spirale ali primerljivih pristopov. Zato imajo ključno vlogo pri doseganju ciljev 
strategije Evropa 2020 in pobude Unija inovacij.

Predlog spremembe 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 
trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Da bi izboljšali 
strukturo upravljanja, je treba prikazati, v 
kolikšni meri so zainteresirane strani in 
predstavniki civilne družbe vključeni v 
postopke od spodaj navzgor in delovne 
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upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.

programe. Ta bo temeljil na trdnih 
dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije. Obzorje 
2020 bo usmerjeno v dejavnosti, kjer 
posredovanje na ravni Unije prinaša višjo 
dodano vrednost kot posredovanje na 
nacionalni ali regionalni ravni z 
vzpostavitvijo ekonomije obsega in 
kritične mase, zmanjšanjem 
razdrobljenosti in zagotavljanjem 
razširjanja rezultatov po celotni Uniji. Te 
dejavnosti so predvsem nadnacionalni, 
predkonkurenčni, sodelovalni projekti in 
bodo predstavljale večino skupnega 
proračuna za prednostno nalogo 
„Družbeni izzivi“ in poseben cilj za 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“.

Or. en

Predlog spremembe 279
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 



PE492.816v01-00 64/125 AM\907982SL.doc

SL

trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.

trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.
Pozornost je treba nameniti medsebojnim 
povezavam med izobraževalnimi 
raziskavami in družbo, da bi spodbudili 
poklice na področju znanosti in 
tehnologije ter podprli odličnost. Vključiti 
je treba naslednjo generacijo, in sicer 
prek mladih možganskih trustov, razprav, 
spodbujanja poklicnih poti na 
znanstvenem in tehničnem področju, 
tekmovanj za krepitev ustvarjalnosti ter 
pedagoških inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 280
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 
trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali pregledni in 
participativni načini upravljanja, ki bodo 
tesno povezani z razvojem politik ter ki 
bodo omejitve običajnih sektorskih politik 
obenem presegali. Ta bo temeljil na trdnih 
dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 



AM\907982SL.doc 65/125 PE492.816v01-00

SL

usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.

upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo.

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo.

Zaradi interdisciplinarne in 
transdisciplinarne narave družbenih 
izzivov se mora Komisija posvetovati z 
ustreznimi interesnimi skupinami iz 
akademskega sveta in industrije ter iz vrst 
končnih uporabnikov in civilne družbe z 
najvišjim ugledom in ustreznim 
strokovnim znanjem, s čimer bi zagotovili 
raznolikost vseh sektorjev in zadevnih 
raziskovalnih področij, da bi tako 
spremljali ustreznost in zadostnost 
sedanjih in načrtovanih ukrepov ter 
opozorili na spregledana vprašanja in 
podvajanje prizadevanj. Komisija bi 
morala vedno, ko je to mogoče, za 
izvrševanje programa Obzorje 2020 
uporabiti obstoječe instrumente, kot so 
med drugim evropska partnerstva za 
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inovacije, evropske tehnološke platforme 
in pobude za skupno načrtovanje 
programov.

Or. en

Obrazložitev

Na osnovi poročila Marie da Graça Carvalho, predlog spremembe 25.

Predlog spremembe 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo.

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo. Na področju 
energetike bi bilo treba delovanje 
usmerjevalne skupine za načrt SET polno 
nameniti usklajevanju med uporabo 
uredbe o skupnih določbah in uporabo 
prihodkov od dražb iz tretje faze sistema 
za trgovanje z emisijami ter sredstev iz 
NER300, projektov, financiranih v okviru 
Obzorja 2020 in nacionalnih skladov, da 
bi jih uporabili za financiranje obsežnih 
predstavitvenih projektov.

Or. en

Obrazložitev

Za energetske projekte obstajajo številni potencialno obsežni viri financiranja, vendar ni 
delujočih postopkov, s katerimi bi jih uskladili ali celo združili ljudi, ki bi lahko to storili. Ta 
naloga je primerna za usmerjevalno skupino za načrt SET, saj ima pregled nad nacionalno in 
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evropsko politiko na področju energetske tehnologije.

Predlog spremembe 283
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo.

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo. Skupino 
strokovnjakov mora sestavljati 40 % manj 
zastopanega spola.

Or. en

Predlog spremembe 284
Hermann Winkler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo
ustanovljene skupine neodvisnih 
strokovnjakov, ki bodo svetovale pri 
izvajanju Obzorja 2020 ali njegovih 
posebnih ciljev. Te strokovne skupine 
imajo ustrezno strokovnost in znanje z 
zadevnih področij, prihajajo iz različnih 
poklicev ter sodelujejo z industrijo in 
civilno družbo.

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Ustanovljene bodo skupine 
neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo. Komisija 
zagotovi uravnoteženo zastopanost 
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ustreznih znanstvenih disciplin ter 
ustreznih interesnih skupin.

Or. de

Predlog spremembe 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo.

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo, zanje pa 
veljata geografsko ravnovesje in 
ravnovesje glede spola.

Or. en

Predlog spremembe 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 

Pri določanju prednostnih nalog bodo 
upoštevani tudi številni prispevki in 
posvetovanja. Po potrebi bodo ustanovljene 
skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo 
svetovale pri izvajanju Obzorja 2020 ali 
njegovih posebnih ciljev. Te strokovne 
skupine imajo ustrezno strokovnost in 
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znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo.

znanje z zadevnih področij, prihajajo iz 
različnih poklicev ter sodelujejo z 
industrijo in civilno družbo, v njih pa so 
enakomerno zastopane vse države članice.

Or. en

Predlog spremembe 287
Lambert van Nistelrooij

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi okrepili prepoznavnost programa 
Obzorje 2020 ter interdisciplinarno in 
transdisciplinarno naravo omogočitvenih 
in industrijskih tehnologij ter družbenih 
izzivov, je treba ustanoviti namenske 
strateške svetovalne odbore. Odbori bodo 
sestavljeni iz ustreznih interesnih skupin 
iz akademskega raziskovalnega sveta in 
industrije ter iz vrst končnih uporabnikov 
in civilne družbe z najvišjim ugledom in z 
ustreznim strokovnim znanjem, s čimer bi 
zagotovili raznolikost vseh ustreznih 
sektorjev in raziskovalnih področij, in 
sicer prek odprtega in preglednega 
izbirnega postopka. Odbori bodo Komisijo 
podpirali in ji svetovali o splošni srednje-
do dolgoročni strategiji za omogočitvene 
in industrijske tehnologije ter družbene 
izzive, o oblikovanju njenih delovnih 
programov ter o področjih in merilih za 
razpise za zbiranje predlogov, pri tem pa 
uporabili prispevek ustreznih struktur, kot 
so evropske tehnološke platforme, 
evropske znanstvene organizacije, pobude 
skupnega načrtovanja in evropska 
inovacijska partnerstva.

Or. en

(V zvezi s predlogom spremembe 25; PE489.688v01–00)
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Obrazložitev

Strateški svetovalni odbori bi lahko okrepili prepoznavnost programa Obzorje 2020 ter 
usklajevanje med različnimi instrumenti, ki že obstajajo, z uravnoteženo zastopanostjo članov 
na visoki ravni, in sicer predstavnikov različnih interesnih skupin (znanost, industrija, 
politika, civilna družba, končni uporabniki itd.).

Predlog spremembe 288
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog se lahko 
upoštevajo tudi strateške agende za 
raziskave evropskih tehnoloških platform 
ali prispevki evropskih inovacijskih 
partnerstev. Po potrebi bodo k določanju 
prednostnih nalog in njihovemu izvajanju 
prispevala tudi javno-javna in javno-
zasebna partnerstva, ki se podpirajo v 
okviru Obzorja 2020, v skladu z 
določbami, določenimi v Obzorju 2020. 
Tudi izmenjava mnenj s končnimi 
uporabniki, državljani in organizacijami 
civilne družbe z ustreznimi metodami, kot 
so konference za dosego soglasja, 
tehnološke ocene, pri katerih je mogoče 
sodelovati, ali neposredno sodelovanje v 
procesih raziskav in inovacij, bo eden od 
mejnikov pri določanju prednostnih nalog.

Pri določanju prednostnih nalog se lahko 
upoštevajo tudi strateške agende za 
raziskave evropskih tehnoloških platform 
ali prispevki evropskih inovacijskih 
partnerstev, če so bili pripravljeni v 
posvetovanju s širokim spektrom 
strokovnjakov in zainteresiranih strani.
Po potrebi bodo k določanju prednostnih 
nalog in njihovemu izvajanju prispevala 
tudi javno-javna in javno-zasebna 
partnerstva, ki se podpirajo v okviru 
Obzorja 2020, v skladu z določbami, 
določenimi v Obzorju 2020. Tudi 
izmenjava mnenj s končnimi uporabniki, 
državljani in organizacijami civilne družbe 
z ustreznimi metodami, kot so konference 
za dosego soglasja, tehnološke ocene, pri 
katerih je mogoče sodelovati, ali 
neposredno sodelovanje v procesih 
raziskav in inovacij, bo eden od mejnikov 
pri določanju prednostnih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 289
Kent Johansson, Fiona Hall
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju prednostnih nalog se lahko 
upoštevajo tudi strateške agende za 
raziskave evropskih tehnoloških platform 
ali prispevki evropskih inovacijskih 
partnerstev. Po potrebi bodo k določanju 
prednostnih nalog in njihovemu izvajanju 
prispevala tudi javno-javna in javno-
zasebna partnerstva, ki se podpirajo v 
okviru Obzorja 2020, v skladu z 
določbami, določenimi v Obzorju 2020. 
Tudi izmenjava mnenj s končnimi 
uporabniki, državljani in organizacijami 
civilne družbe z ustreznimi metodami, kot 
so konference za dosego soglasja, 
tehnološke ocene, pri katerih je mogoče 
sodelovati, ali neposredno sodelovanje v 
procesih raziskav in inovacij, bo eden od 
mejnikov pri določanju prednostnih nalog.

Pri določanju prednostnih nalog se lahko 
upoštevajo tudi strateške agende za 
raziskave evropskih tehnoloških platform 
ali prispevki evropskih inovacijskih 
partnerstev. Po potrebi bodo k določanju 
prednostnih nalog in njihovemu izvajanju 
prispevala tudi javno-javna in javno-
zasebna partnerstva, ki se podpirajo v 
okviru Obzorja 2020, v skladu z 
določbami, določenimi v Obzorju 2020. 
Tudi izmenjava mnenj s končnimi 
uporabniki, državljani in organizacijami 
civilne družbe, pa tudi z nacionalnimi in 
regionalnimi organi, z ustreznimi 
metodami, kot so konference za dosego 
soglasja, tehnološke ocene, pri katerih je 
mogoče sodelovati, ali neposredno 
sodelovanje v procesih raziskav in 
inovacij, bo eden od mejnikov pri 
določanju prednostnih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 290
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 291
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker je Obzorje 2020 sedemletni program, 
se lahko gospodarski, družbeni in politični 
okvir, v katerem deluje, med njegovim 
trajanjem bistveno spremeni. Omogočeno 
mora biti, da se Obzorje 2020 na te 
spremembe prilagodi. Zato bo pri vsakem 
posebnem cilju mogoče podpreti 
dejavnosti, ki presegajo opredelitve v 
nadaljevanju, če je to upravičeno, ker se je 
treba odzvati na večje spremembe, potrebe 
politik ali nepredvidene dogodke.

Ker je Obzorje 2020 sedemletni program, 
se lahko gospodarski, družbeni in politični 
okvir, v katerem deluje, med njegovim 
trajanjem bistveno spremeni. Omogočeno 
mora biti, da se Obzorje 2020 na te 
spremembe prilagodi. Poleg tega se mora 
biti ta program zmožen prilagoditi v 
primerih, ko se udeležba ne razširi na vse 
države članice in njihove regije. Zato bo 
pri vsakem posebnem cilju mogoče 
podpreti dejavnosti, ki presegajo 
opredelitve v nadaljevanju, če je to 
upravičeno, ker se je treba odzvati na večje 
spremembe, potrebe politik ali 
nepredvidene dogodke.

Or. en

Predlog spremembe 292
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave na področju družboslovja in Raziskave na področju družboslovja in 
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humanistike bodo v celoti vključene v vse 
splošne cilje Obzorja 2020. Tako bo take 
raziskave mogoče podpirati v okviru 
posebnih ciljev Evropskega raziskovalnega 
sveta, ukrepov Marie Curie ali 
raziskovalnih infrastruktur.

humanistike bodo v celoti vključene v vse 
splošne cilje Obzorja 2020. Prek 
zastopanja v programskih odborih in 
skupinah strokovnjakov, zadolženih za 
ocenjevanje programov in projektov za vse 
teme, ter prek razvoja razpisov za 
družboslovne vede, bodo v celoti vključene 
v delovne programe. Tako bo take 
raziskave mogoče podpirati v okviru 
posebnih ciljev Evropskega raziskovalnega 
sveta, ukrepov Marie Curie ali 
raziskovalnih infrastruktur ter jih vključiti 
v razpise v okviru posebnih ukrepov 
stebra "družbeni izzivi".

Or. en

Predlog spremembe 293
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave na področju družboslovja in 
humanistike bodo v celoti vključene v vse 
splošne cilje Obzorja 2020. Tako bo take 
raziskave mogoče podpirati v okviru 
posebnih ciljev Evropskega raziskovalnega 
sveta, ukrepov Marie Curie ali 
raziskovalnih infrastruktur.

Raziskave na področju družboslovja in 
humanistike bodo kot vodoravna os v 
celoti vključene v vse splošne cilje Obzorja 
2020. Tako bo take raziskave mogoče 
podpirati in financirati v okviru posebnih 
ciljev Evropskega raziskovalnega sveta, 
ukrepov Marie Curie ali raziskovalnih 
infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave na področju družboslovja in 
humanistike bodo v celoti vključene v vse 
splošne cilje Obzorja 2020. Tako bo take 
raziskave mogoče podpirati v okviru 
posebnih ciljev Evropskega raziskovalnega 
sveta, ukrepov Marie Curie ali
raziskovalnih infrastruktur.

Raziskave na področju družboslovja in 
humanistike bodo v celoti vključene v vse 
splošne cilje Obzorja 2020. Tako bo take 
raziskave mogoče podpirati v okviru 
posebnih ciljev Evropskega raziskovalnega 
sveta, ukrepov Marie Curie in 
raziskovalnih infrastruktur.

Or. en

Predlog spremembe 295
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo:
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščanje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega, trajnostnega in pravičnega 
gospodarstva. Za vsak izziv bo podan 
razpis za zbiranje predlogov za 
participativne raziskovalne projekte, da bi 
univerzam, organizacijam, ki opravljajo 
raziskave, organizacijam civilne družbe 
(vključno z nevladnimi organizacijami), 
javnim oblastem in podjetjem (zlasti 
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MSP), s skupnimi močmi, cilji in 
zmogljivostmi omogočili izvedbo 
vzajemnih izobraževalnih dejavnosti in 
raziskav, da bi dosegli rezultat, prilagojen 
potrebam raznovrstnih partnerjev.

Or. en

Predlog spremembe 296
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska, gorska, otoška 
in oddaljena območja, raziskovanje in 
ohranjanje evropske kulturne dediščine in
bogastva, ozaveščanje potrošnikov, 
ustvarjanje vključujočega digitalnega 
ekosistema na podlagi znanja in 
informacij, stvarno odločanje o energetski 
politiki ter zagotavljanje potrošniku
prijaznega evropskega elektroenergetskega 
omrežja, podpiranje z dokazi podprte 
prometne politike in napovedi, podpiranje 
ublažitve podnebnih sprememb in strategij 
za prilagoditev nanje, z viri učinkovite 
pobude in ukrepi v smeri zelenega in 
vzdržnega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 297
Britta Thomsen



PE492.816v01-00 76/125 AM\907982SL.doc

SL

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.
Družboslovne vede in humanistika bodo 
zagotovile strokovno znanje za 
sistematično obravnavanje vidika spola v 
vseh izzivih.

Or. en

Predlog spremembe 298
Marisa Matias

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 



AM\907982SL.doc 77/125 PE492.816v01-00

SL

o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega, pa tudi 
pravičnega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 299
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega in plinskega omrežja, 
podpiranje z dokazi podprte prometne 
politike in napovedi, podpiranje ublažitve 
podnebnih sprememb in strategij za 
prilagoditev nanje, z viri učinkovite 
pobude in ukrepi v smeri zelenega in 
vzdržnega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, socialne inovacije, 
inovacije v javnem sektorju ali položaj 
Evrope kot svetovnega akterja.

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, socialne inovacije, 
inovacije v javnem sektorju ali položaj 
Evrope kot svetovnega akterja. Program 
Obzorje 2020 bi moral vključevati 
družboslovne in humanistične vede kot 
neodvisen izziv z vsaj podobnim 
proračunom kot v prejšnjem okvirnem 
programu.

Or. en

Predlog spremembe 301
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, socialne inovacije, 
inovacije v javnem sektorju ali položaj 
Evrope kot svetovnega akterja.

Poleg tega bo posebni cilj „enakopravne, 
vključujoče, inovativne in varne družbe“ 
podpiral prečne raziskave na področju 
družboslovja in humanistike, kot so 
ustvarjanje pametne in trajnostne rasti, 
socialne spremembe v evropskih družbah, 
socialne inovacije, inovacije v javnem 
sektorju ali položaj Evrope kot svetovnega 
akterja. Ukrepi za zeleno in trajnostno 
gospodarstvo, pa tudi ukrepi za večjo 
ozaveščenost glede spolov in podpiranje 
enakosti med njima.

Or. en
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Predlog spremembe 302
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, socialne inovacije, 
inovacije v javnem sektorju ali položaj 
Evrope kot svetovnega akterja.

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, politično vključevanje 
in demokratična udeležba, vloga 
množičnih medijev ter oblikovanje javne 
sfere, socialne inovacije, inovacije v 
javnem sektorju ali položaj Evrope kot 
svetovnega akterja.

Or. en

Predlog spremembe 303
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne spremembe v 
evropskih družbah, socialne inovacije, 
inovacije v javnem sektorju ali položaj 
Evrope kot svetovnega akterja.

Poleg tega bo posebni cilj „vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ podpiral 
prečne raziskave na področju družboslovja 
in humanistike, kot so ustvarjanje pametne 
in trajnostne rasti, socialne in kulturne 
spremembe v evropskih družbah, socialne 
inovacije, inovacije v javnem sektorju ali 
položaj Evrope kot svetovnega akterja.

Or. it

Predlog spremembe 304
Christian Ehler, Kent Johansson
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3. Mala in srednje velika podjetja (MSP) 1.3. Industrija ter mala in srednja podjetja 
(MSP)

Or. en

Predlog spremembe 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program Obzorje 2020 lahko prispeva k 
resnično konkurenčni Evropi in bo 
omogočil širšo udeležbo zasebnih družb v 
vseh delih programa, predvsem v drugem 
(vodilni položaj industrije) in tretjem 
(družbeni izzivi). Okrepilo se bo 
sodelovanje med akademskim svetom in 
industrijo kot gonilo za inovacije, s tem pa 
se bo sprožilo polno dinamično 
medsebojno delovanje med osnovnimi 
raziskavami, uporabnimi raziskavami ter 
razvojnimi in predstavitvenimi 
dejavnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 18a (novo) programa 
Obzorje 2020 bo hitra pot do inovacij v 
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okviru posebnega cilja „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“in delu III „Družbeni izzivi“ 
zagotovila hitro pot za projekte, 
osredotočene na prenos inovativnih idej 
na trg. Hitra pot do inovacij je odprta za 
vse vrste udeležencev, pričakuje pa se, da 
bo pritegnila veliko število industrijskih 
udeležencev, za katere je čas ključni 
dejavnik, ko gre za pretvarjanje 
inovativnih idej v poslovni uspeh.

Or. en

Predlog spremembe 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo celovito spodbujal in 
podpiral sodelovanje MSP pri vseh 
posebnih ciljih.

V Obzorju 2020 se bo spodbujala in 
podpirala integrirana udeležba MSP po 
vseh specifičnih ciljih, zlasti v fazah 
projektov, ki so bližje trgu.

Or. en

Predlog spremembe 308
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo celovito spodbujal in 
podpiral sodelovanje MSP pri vseh 
posebnih ciljih.

Program Obzorje 2020 bo celovito 
spodbujal in podpiral sodelovanje mikro 
podjetij in MSP pri vseh posebnih ciljih.

Or. ro
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Predlog spremembe 309
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju 
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“. 
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju 
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.

Instrument, posebej namenjen 
MSP, bo usmerjen v visoko inovativne 
MSP, ki si izrazito prizadevajo za razvoj, 
rast in mednarodno razsežnost, ne glede 
na to, ali gre za visokotehnološka in v 
razvoj usmerjena podjetja ali podjetja, ki 
ne izvajajo raziskav. Ta povezovalni 
pristop naj bi zagotovil, da bo najmanj 
15 % skupnih proračunskih sredstev 
posebnega cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ ter družbenih izzivov 
namenjenih MSP poleg udeležbe MSP v 
drugih projektih, ki niso namenjeni 
posebej njim.

Or. en

Predlog spremembe 310
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju 
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
podpora, prilagojena MSP, za vse oblike 
inovacij v MSP zagotovi prek zbirke 
programov in instrumentov, kot so
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posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“. 
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

določeni v posebnem cilju „inovacije v 
MSP“. Zlasti instrument, posebej 
namenjen MSP, se uporablja pri posebnem 
cilju „Vodilni položaj v omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah“ in delu III 
„Družbeni izzivi“, njegov proračun pa je 
najmanj 10 % celotnega proračuna za 
Obzorje 2020. Ta povezovalni pristop naj 
bi zagotovil, da bo najmanj 20 % skupnih 
proračunskih sredstev namenjenih MSP.

Or. en

Predlog spremembe 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.
Vsaj 20 % skupnega proračuna za 
posebni cilj vodilnega položaja na 
področju „omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ ter prednostno nalogo 
„družbeni izzivi“ se uporabi v okviru 
instrumenta MSP.

Or. en

Predlog spremembe 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju 
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“. 
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju 
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“. 
Instrument, namenjen MSP, ki je 
namenjen vsem vrstam MSP z 
inovacijskim potencialom, se izvaja na 
dosleden način in z enotnim 
upravljanjem. Ta povezovalni pristop naj 
bi zagotovil, da bo približno 15 % skupnih 
proračunskih sredstev namenjeno MSP.

Or. en

Predlog spremembe 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju 
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“. 
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju 
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“. 
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP in/ali majhnim 
in srednje velikim projektom.

Or. en

Predlog spremembe 314
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.
Ta povezovalni pristop bo zagotovil, da bo 
približno 30 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

Or. it

Obrazložitev

Za dosego specifičnega cilja „Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ je strateško pomembno spodbuditi sodelovanje MSP v okvirnem programu v 
precej večjem obsegu kot v predlogu Komisije.

Predlog spremembe 315
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se nameni tudi temu, 
da bodo mala in srednja podjetja ustrezno 
udeležena in zastopana v strukturah 
upravljanja evropskih raziskovalnih 
prostorov in še posebej javno-zasebnih 
partnerstev.

Or. en
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Predlog spremembe 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prek dolžniškega instrumenta bodo lahko 
posamezni upravičenci prejeli posojila za 
naložbe v raziskave in inovacije, finančni 
upravičenci zavarovali posojila za 
upravičence, kombinirala se bodo lahko 
posojila in jamstva ter prejela jamstva ali 
podporoštva za nacionalne in regionalne 
programe za financiranje dolga. Zajemal 
bo sklop za MSP, namenjen MSP, ki so 
usmerjena v raziskave in inovacije, z 
zneski posojil, ki bodo dopolnjevali 
financiranje MSP z instrumentom za 
posojilna jamstva v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP.

Prek dolžniškega instrumenta bodo lahko 
posamezni upravičenci prejeli posojila za 
naložbe v raziskave in inovacije, finančni 
upravičenci zavarovali posojila za 
upravičence, kombinirala se bodo lahko 
posojila in jamstva ter prejela jamstva ali 
podporoštva za nacionalne in regionalne 
programe za financiranje dolga. Zajemal 
bo sklop za MSP, namenjen MSP, ki so 
usmerjena v raziskave in inovacije, z 
zneski posojil, ki bodo dopolnjevali 
financiranje MSP z instrumentom za 
posojilna jamstva v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP. Posebna 
pozornost se nameni zahtevam malih in 
srednjih podjetij ter drugih subjektov iz 
manj razvitih regij.

Or. en

Predlog spremembe 317
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prek dolžniškega instrumenta bodo lahko 
posamezni upravičenci prejeli posojila za 
naložbe v raziskave in inovacije, finančni 
upravičenci zavarovali posojila za 
upravičence, kombinirala se bodo lahko 
posojila in jamstva ter prejela jamstva ali 
podporoštva za nacionalne in regionalne 
programe za financiranje dolga. Zajemal 
bo sklop za MSP, namenjen MSP, ki so 
usmerjena v raziskave in inovacije, z 

Prek dolžniškega instrumenta bodo lahko 
posamezni upravičenci prejeli posojila za 
naložbe v raziskave in inovacije, finančni 
upravičenci zavarovali posojila za 
upravičence, kombinirala se bodo lahko 
posojila in jamstva ter prejela jamstva ali 
podporoštva za nacionalne, regionalne in 
lokalne programe za financiranje dolga. 
Zajemal bo sklop za MSP, namenjen MSP, 
ki so usmerjena v raziskave in inovacije, z 
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zneski posojil, ki bodo dopolnjevali 
financiranje MSP z instrumentom za 
posojilna jamstva v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP.

zneski posojil, ki bodo dopolnjevali 
financiranje MSP z instrumentom za 
posojilna jamstva v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP.

Or. ro

Predlog spremembe 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument bo zagotovil tvegan 
in/ali mezzanin kapital za posamezna 
podjetja v začetni fazi (sklop za 
ustanovitev). S tem mehanizmom se bodo 
lahko podprle tudi naložbe v fazah širitve 
in rasti v povezavi s kapitalskim 
instrumentom za rast v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP, vključno s 
skladom skladov.

Kapitalski instrument bo zagotovil tvegan 
in/ali mezzanin kapital za posamezna 
podjetja v začetni fazi (sklop za 
ustanovitev), pa tudi procese prenosa 
znanja in tehnologije v fazah pred 
začetkom uporabe koncepta v industriji 
(sklop za dokaz koncepta). S tem 
mehanizmom se bodo lahko podprle tudi 
naložbe v fazah širitve in rasti v povezavi s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP, vključno s skladom skladov.

Or. en

Predlog spremembe 319
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument bo zagotovil tvegan 
in/ali mezzanin kapital za posamezna 
podjetja v začetni fazi (sklop za 
ustanovitev). S tem mehanizmom se bodo 
lahko podprle tudi naložbe v fazah širitve 
in rasti v povezavi s kapitalskim

Kapitalski instrument bo zagotovil tvegan 
in/ali mezzanin kapital za posamezna 
podjetja v začetni fazi (sklop za 
ustanovitev). Posebna pozornost se 
nameni podjetjem iz manj razvitih regij. S 
tem mehanizmom se bodo lahko podprle 
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instrumentom za rast v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP, vključno s 
skladom skladov.

tudi naložbe v fazah širitve in rasti v 
povezavi s kapitalskim instrumentom za 
rast v okviru programa za konkurenčnost 
podjetij in MSP, vključno s skladom 
skladov.

Or. en

Predlog spremembe 320
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument bo zagotovil tvegan 
in/ali mezzanin kapital za posamezna 
podjetja v začetni fazi (sklop za 
ustanovitev). S tem mehanizmom se bodo 
lahko podprle tudi naložbe v fazah širitve 
in rasti v povezavi s kapitalskim 
instrumentom za rast v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP, vključno s 
skladom skladov.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it

(Jezikovni predlog spremembe, ki zadeva samo IT različico.)

Obrazložitev

V italijanski različici je bil uporabljen angleški izraz „equity“, ki pa se ga lahko prevede v 
italijanščino.

Predlog spremembe 321
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas), Teresa Riera Madurell

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta instrumenta bosta bistvena zlasti za cilj Ta instrumenta bosta bistvena zlasti za cilj 
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„Dostop do tveganega financiranja“, 
vendar se lahko po potrebi uporabita tudi 
pri drugih posebnih ciljih Obzorja 2020.

„Dostop do tveganega financiranja“, 
vendar se lahko po potrebi uporabita tudi 
pri drugih posebnih ciljih Obzorja 2020.

Storiti je treba vse, da bodo v programu 
čim bolj udeležene družbe in/ali 
organizacije iz vseh držav članic, ter 
bistveno olajšati dostop do financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 322
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument in sklop za MSP v 
okviru dolžniškega instrumenta se bosta 
izvajala z dvema finančnima 
instrumentoma EU, ki zagotavljata 
lastniški in dolžniški kapital za podporo 
raziskav, inovacij in rasti MSP v povezavi 
s kapitalskim in dolžniškim instrumentom 
v okviru programa za konkurenčnost 
podjetij in MSP.

Kapitalski instrument in sklop za MSP v 
okviru dolžniškega instrumenta se bosta 
izvajala z dvema finančnima 
instrumentoma EU, ki zagotavljata 
lastniški in dolžniški kapital za podporo 
raziskav, inovacij in rasti MSP v povezavi 
s kapitalskim in dolžniškim instrumentom 
v okviru programa za konkurenčnost 
podjetij in MSP. Vsaj tretjina sredstev, 
namenjenih za finančne instrumente v 
okviru programa Obzorje 2020, se dodeli 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 323
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument in sklop za MSP v 
okviru dolžniškega instrumenta se bosta 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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izvajala z dvema finančnima 
instrumentoma EU, ki zagotavljata 
lastniški in dolžniški kapital za podporo 
raziskav, inovacij in rasti MSP v povezavi 
s kapitalskim in dolžniškim instrumentom 
v okviru programa za konkurenčnost 
podjetij in MSP.

Or. it

(Jezikovni predlog spremembe, ki zadeva samo IT različico.)

Obrazložitev

V italijanski različici je bil uporabljen angleški izraz „equity“, ki pa se ga lahko prevede v 
italijanščino.

Predlog spremembe 324
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek in 
spodbujajo družbeno in gospodarsko rast. 
Pobuda Obzorje 2020 bo zato pri vseh 
posebnih ciljih omogočala posebno 
podporo za ukrepe za razširjanje (tudi prek 
odprtega dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja ter centralne digitalne baze in 
digitalne knjižnice. Komunikacijske 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Obzorja 
2020, bodo s publikacijami, dogodki, 
bazami znanja, zbirkami podatkov, 
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raziskav in inovacij. spletnimi stranmi ali ciljno uporabo 
družbenih medijev povečale ozaveščenost 
javnosti o pomembnosti raziskav in 
inovacij. Dostop do raziskovalnih 
publikacij, ki so v celoti ali deloma 
pripravljene s financiranjem iz programa 
Obzorje 2020, mora obvezno biti 
brezplačen in odprt. Da bi okrepili 
znanstveno sodelovanje in omogočili 
potrjevanje znanstvenih metod in 
rezultatov, se v povezavi z ustreznimi 
publikacijami spodbuja odprt dostop do 
znanstvenih podatkov, pridobljenih ali 
zbranih v okviru raziskav, ki so 
financirane v okviru programa Obzorje 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
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zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij.

zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Za poenostavitev 
dostopa do informacij ter za razvoj 
instrumenta z vsemi informacijami, ki jih 
zahteva raziskovalna skupnost, in ob 
upoštevanju potrebe po preglednosti bi 
morali pregledati Cordis kot digitalni 
instrument in ga spremeniti, da bi postal 
bolj jasen in prožen.

Or. en

Predlog spremembe 326
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij.

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje, komunikacijo in 
dialog s posebnim poudarkom na 
sporočanju rezultatov končnim 
uporabnikom, državljanom, organizacijam 
civilne družbe, industriji in oblikovalcem 
politike. Pričakuje se komunikacija, ki 
upošteva vidik spola. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Spodbujal se bo 
brezplačen in odprt dostop do publikacij 
in znanstvenih podatkov, pridobljenih ali 
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zbranih v okviru raziskav, financiranih v 
okviru programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij.

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Dostop do publikacij 
na podlagi raziskav, financiranih v okviru 
Obzorja 2020, mora biti odprt. Spodbuja 
se brezplačen in odprt dostop do 
znanstvenih podatkov, pridobljenih ali 
zbranih pri raziskavah, financiranih v 
okviru Obzorja 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij.

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje, komunikacijo in 
dialog s posebnim poudarkom na 
sporočanju rezultatov končnim 
uporabnikom, državljanom, organizacijam 
civilne družbe, industriji in oblikovalcem 
politike. Pri tem lahko Obzorje 2020 za 
prenos informacij uporabi omrežja. 
Komunikacijske dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru Obzorja 2020, bodo s publikacijami, 
dogodki, bazami znanja, zbirkami 
podatkov, spletnimi stranmi ali ciljno 
uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Spodbuja se trajen in 
odprt dostop do publikacij, pripravljenih 
na podlagi raziskav, ki se financirajo v 
okviru programa Obzorje 2020, stroški 
objave pa se po potrebi štejejo za 
upravičene.

Or. en

Predlog spremembe 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
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ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij.

ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Komunikacija bo 
potekala v imenu Evropske unije, njen 
namen pa bo povečati prepoznavnost 
Evropskega raziskovalnega sveta.

Or. fr

Predlog spremembe 330
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
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končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij.

končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Poleg tega spodbujajo 
in opozarjajo na vlogo raziskovalk in 
inovatork.

Or. en

Predlog spremembe 331
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov in podatkov iz 
raziskav), komunikacijo in dialog s 
posebnim poudarkom na sporočanju 
rezultatov končnim uporabnikom, 
državljanom, organizacijam civilne družbe, 
industriji in oblikovalcem politike. Pri tem 
lahko Obzorje 2020 za prenos informacij 
uporabi omrežja. Komunikacijske 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Obzorja 
2020, bodo s publikacijami, dogodki, 
bazami znanja, zbirkami podatkov, 
spletnimi stranmi ali ciljno uporabo 
družbenih medijev povečale ozaveščenost 
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raziskav in inovacij. javnosti o pomembnosti raziskav in 
inovacij.

Or. fr

Predlog spremembe 332
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse raziskave in inovacije temeljijo na 
sposobnosti znanstvenikov, raziskovalnih 
inštitutov, podjetij in državljanov, da 
prosto dostopajo do znanstvenih 
informacij ter jih izmenjujejo in 
uporabljajo. Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja, mora biti brezplačen 
in odprt spletni dostop do znanstvenih 
publikacij, ki ga predvideva že sedmi 
okvirni program, splošno načelo pri 
znanstvenih publikacijah, ki prejemajo 
javna finančna sredstva v okviru 
programa Obzorje 2020. Poleg tega je 
treba v okviru programa Obzorje 2020 
spodbuditi prakso odprtega spletnega 
dostop do znanstvenih podatkov, 
pridobljenih ali zbranih z javno 
financiranimi raziskavami, da bi do 
leta 2020 odprti dostop do teh podatkov 
postal splošno pravilo.

Or. en

Predlog spremembe 333
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za rezultate v zvezi s tehnologijami, ki bi 
lahko pomagale reševati večje družbene 
probleme, npr. razvoj nove medicinske 
tehnologije (zdravila, diagnostika, cepiva) 
ali tehnologije za boj proti podnebnim 
spremembam bodo določeni dodatni 
pogoji glede izkoriščanja in razširjanja.

Or. en

Predlog spremembe 334
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mednarodno sodelovanje se v okviru 
Obzorja 2020 osredotoča na sodelovanju s 
tremi glavnimi skupinami držav:

Mednarodno sodelovanje se v okviru 
Obzorja 2020 osredotoča na sodelovanje z 
industrializiranimi državami v vzponu, 
državami kandidatkami in sosednjimi 
državami ter državami v razvoju.

Or. fr

Obrazložitev

Seznam držav, na katere se je treba osredotočiti, je enak kot v sedmem okvirnem programu za 
raziskave, vendar je njihov vrstni red spremenjen. Države v vzponu, ki so bile prej na zadnjem 
mestu, so zdaj prve. Ker ni strateškega pristopa, ki je napovedan dva odstavka kasneje (in 
Komisija sporočila o sodelovanju ne bo objavila do jeseni), bi bilo prenagljeno te države 
razvrstiti glede na pomembnost.

Predlog spremembe 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Mednarodno sodelovanje se v okviru 
Obzorja 2020 osredotoča na sodelovanju s 
tremi glavnimi skupinami držav:

Mednarodno sodelovanje se v okviru 
Obzorja 2020 osredotoča na sodelovanju s 
tremi glavnimi skupinami držav:
industrializiranimi državami v vzponu, 
državami kandidatkami in sosednjimi 
državami ter državami v razvoju.

Or. fr

Obrazložitev

Seznam držav, na katere se je treba osredotočiti, je enak kot v sedmem okvirnem programu za 
raziskave, vendar je njihov vrstni red spremenjen. Države v vzponu, ki so bile prej na zadnjem 
mestu, so zdaj prve. Ker ni strateškega pristopa, ki je napovedan dva odstavka kasneje (in 
Komisija sporočila o sodelovanju ne bo objavila do jeseni), bi bilo prenagljeno te države 
razvrstiti glede na pomembnost.

Predlog spremembe 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) industrializirane države in nastajajoča 
gospodarstva;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 337
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) industrializirane države in nastajajoča 
gospodarstva;

črtano
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Or. fr

Obrazložitev

Prestavljeno v glavni odstavek. Ker ni strateškega pristopa, ki je napovedan dva odstavka 
kasneje (in Komisija sporočila o sodelovanju ne bo objavila do jeseni), bi bilo prenagljeno te 
države razvrstiti glede na pomembnost.

Predlog spremembe 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) države širitve in sosednje države; ter črtano

Or. fr

Predlog spremembe 339
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) države širitve in sosednje države; ter črtano

Or. fr

Obrazložitev

Prestavljeno v glavni odstavek. Ker ni strateškega pristopa, ki je napovedan dva odstavka 
kasneje (in Komisija sporočila o sodelovanju ne bo objavila do jeseni), bi bilo prenagljeno te 
države razvrstiti glede na pomembnost.

Predlog spremembe 340
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) države v razvoju. črtano

Or. fr

Obrazložitev

Prestavljeno v glavni odstavek. Ker ni strateškega pristopa, ki je napovedan dva odstavka 
kasneje (in Komisija sporočila o sodelovanju ne bo objavila do jeseni), bi bilo prenagljeno te 
države razvrstiti glede na pomembnost.

Predlog spremembe 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) države v razvoju. črtano

Or. fr

Predlog spremembe 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo po potrebi spodbujalo
sodelovanje na regionalni ali večstranski 
ravni. Mednarodno sodelovanje na 
področju raziskav in inovacij je ključni 
vidik pri zavezah Unije na svetovni ravni 
in ima pomembno vlogo tudi pri 
partnerstvih Unije z državami v razvoju, 
kot je napredek pri doseganju razvojnih 
ciljev novega tisočletja.

Program Obzorje 2020 bo spodbujal
sodelovanje na regionalni ali večstranski 
ravni. Mednarodno sodelovanje na 
področju raziskav in inovacij je ključni 
vidik pri zavezah Unije na svetovni ravni 
in ima pomembno vlogo tudi pri 
partnerstvih Unije z državami v razvoju, 
kot je napredek pri doseganju razvojnih 
ciljev novega tisočletja. V skladu z 
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razvojno politiko Unije se usmerjeni 
ukrepi izvajajo v sodelovanju s temi 
državami v sektorjih, ki postavljajo 
temelje za rast in prispevajo k njenim 
vključujočim vidikom, kamor sodijo zlasti 
socialno varstvo, zdravje in izobraževanje, 
pa tudi varstvo okolja in preprečevanje 
podnebnih sprememb ter ukrepi 
prilagajanja nanje.

Or. fr

Predlog spremembe 343
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo po potrebi spodbujalo
sodelovanje na regionalni ali večstranski 
ravni. Mednarodno sodelovanje na 
področju raziskav in inovacij je ključni 
vidik pri zavezah Unije na svetovni ravni 
in ima pomembno vlogo tudi pri 
partnerstvih Unije z državami v razvoju, 
kot je napredek pri doseganju razvojnih 
ciljev novega tisočletja.

Program Obzorje 2020 bo spodbujal
sodelovanje na regionalni ali večstranski 
ravni. Mednarodno sodelovanje na 
področju raziskav in inovacij je ključni 
vidik pri zavezah Unije na svetovni ravni 
in ima pomembno vlogo tudi pri 
partnerstvih Unije z državami v razvoju, 
kot je napredek pri doseganju razvojnih 
ciljev novega tisočletja. V skladu z 
razvojno politiko Unije se usmerjeni 
ukrepi izvajajo v sodelovanju s temi 
državami v sektorjih, ki postavljajo 
temelje za rast in prispevajo k njenim 
vključujočim vidikom, kamor sodijo zlasti 
socialno varstvo, zdravje in izobraževanje, 
pa tudi varstvo okolja in preprečevanje 
podnebnih sprememb ter ukrepi 
prilagajanja nanje.

Or. fr

Predlog spremembe 344
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo po potrebi spodbujalo
sodelovanje na regionalni ali večstranski 
ravni. Mednarodno sodelovanje na 
področju raziskav in inovacij je ključni 
vidik pri zavezah Unije na svetovni ravni 
in ima pomembno vlogo tudi pri 
partnerstvih Unije z državami v razvoju, 
kot je napredek pri doseganju razvojnih 
ciljev novega tisočletja.

Program Obzorje 2020 bo spodbujal
sodelovanje na regionalni ali večstranski 
ravni. Mednarodno sodelovanje na 
področju raziskav in inovacij je ključni 
vidik pri zavezah Unije na svetovni ravni 
in ima pomembno vlogo tudi pri 
partnerstvih Unije z državami v razvoju, 
kot je napredek pri doseganju razvojnih 
ciljev novega tisočletja. V skladu z 
razvojno politiko Unije se usmerjeni 
ukrepi izvajajo v sodelovanju s temi 
državami v sektorjih, ki postavljajo 
temelje za rast in prispevajo k njenim 
vključujočim vidikom, kamor sodijo zlasti 
socialno varstvo, zdravje in izobraževanje, 
pa tudi varstvo okolja in preprečevanje 
podnebnih sprememb ter ukrepi 
prilagajanja nanje.

Or. fr

Obrazložitev

V zvezi z državami v razvoju je treba spomniti, da morajo biti ukrepi v skladu s cilji razvojne 
politike EU, kot je določeno v sporočilu z naslovom Povečanje učinka razvojne politike EU: 
agenda za spremembe, COM(2011)0637.

Predlog spremembe 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 Obzorja 2020 določa splošna 
načela za sodelovanje organizacij iz tretjih 
držav in mednarodnih organizacij. Ker 
imajo raziskave in inovacije na splošno 
veliko koristi od odprtosti do tretjih držav, 

Člen 21 Obzorja 2020 določa splošna 
načela za sodelovanje organizacij iz tretjih 
držav in mednarodnih organizacij. Ker 
imajo raziskave in inovacije na splošno 
veliko koristi od odprtosti do tretjih držav, 
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Obzorje 2020 še naprej sledi načelu 
splošne odprtosti in obenem spodbuja 
vzajemni dostop do programov tretjih 
držav. Na nekaterih področjih pa je zaradi 
zaščite evropskih interesov priporočen 
previdnejši pristop.

Obzorje 2020 še naprej sledi načelu 
splošne odprtosti in obenem spodbuja 
vzajemni dostop do programov tretjih 
držav.

Or. en

Predlog spremembe 346
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se niz ciljnih dejavnosti izvede
s strateškim pristopom do mednarodnega 
sodelovanja, ki temelji na skupnih 
interesih in vzajemnih koristih ter 
spodbuja usklajevanje in sinergije z 
dejavnostmi držav članic. Sem spadajo 
mehanizem za podporo skupnih razpisov in 
možnosti za sofinanciranje programov 
skupaj s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Usmerjeni ukrepi se izvajajo s strateškim 
pristopom, ki temelji na skupnih interesih 
in vzajemnih koristih. Potekala bodo
prizadevanja za usklajevanje in sinergije z 
dejavnostmi držav članic. Sem spadajo 
mehanizem za podporo skupnih razpisov in 
možnosti za sofinanciranje programov 
skupaj s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Or. fr

Predlog spremembe 347
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se niz ciljnih dejavnosti izvede
s strateškim pristopom do mednarodnega 
sodelovanja, ki temelji na skupnih 
interesih in vzajemnih koristih ter 
spodbuja usklajevanje in sinergije z 

Usmerjeni ukrepi se izvajajo s strateškim 
pristopom, ki temelji na skupnih interesih 
in vzajemnih koristih. Potekala bodo
prizadevanja za usklajevanje in sinergije z 
dejavnostmi držav članic. Sem spadajo 
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dejavnostmi držav članic. Sem spadajo 
mehanizem za podporo skupnih razpisov in 
možnosti za sofinanciranje programov 
skupaj s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

mehanizem za podporo skupnih razpisov in 
možnosti za sofinanciranje programov 
skupaj s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Or. fr

Obrazložitev

Usklajevanje nacionalnih politik držav članic je seveda treba spodbujati, vendar glede na 
praktične težave in zamude, do katerih prihaja pri sedmem razvojnem programu, s tem ne bi 
rešili vseh težav. Unija mora imeti možnost, da samostojno uvede učinkovite pobude, ne da bi 
morala vedno čakati na skupno ukrepanje držav članic. Obe možnosti morata ostati odprti, 
vendar sedanja ubeseditev tega ne zagotavlja.

Predlog spremembe 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se niz ciljnih dejavnosti izvede
s strateškim pristopom do mednarodnega 
sodelovanja, ki temelji na skupnih 
interesih in vzajemnih koristih ter 
spodbuja usklajevanje in sinergije z 
dejavnostmi držav članic. Sem spadajo 
mehanizem za podporo skupnih razpisov in 
možnosti za sofinanciranje programov 
skupaj s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Usmerjeni ukrepi se izvajajo s strateškim 
pristopom, ki temelji na skupnih interesih 
in vzajemnih koristih. Potekala bodo 
prizadevanja za usklajevanje in sinergije z 
dejavnostmi držav članic. Sem spadajo 
mehanizem za podporo skupnih razpisov in 
možnosti za sofinanciranje programov 
skupaj s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Or. fr

Obrazložitev

Usklajevanje nacionalnih politik držav članic je seveda treba spodbujati, vendar glede na 
praktične težave in zamude, do katerih prihaja pri sedmem razvojnem programu, s tem ne bi 
rešili vseh težav. Unija mora imeti možnost, da samostojno uvede učinkovite pobude, ne da bi 
morala vedno čakati na skupno ukrepanje držav članic. Obe možnosti morata ostati odprti, 
vendar sedanja ubeseditev tega ne zagotavlja.
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Predlog spremembe 349
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadaljevanje partnerstva evropskih 
držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP2) pri kliničnih 
poskusih za zdravstvene posege proti HIV, 
malariji in tuberkulozi;

(a) nadaljevanje in krepitev partnerstva 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnih študij (EDCTP2) pri 
kliničnih poskusih za zdravstvene posege 
proti HIV, malariji in tuberkulozi;

Or. fr

Obrazložitev

Po nekaterih začetnih težavah partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP) zdaj poteka v ustaljenem ritmu in je dovolj učinkovito, da privablja 
precejšnje zunanje financiranje. Če bi imelo na voljo več sredstev, bi bilo smiselno njegov 
obseg razširiti na nalezljive bolezni, ki so zdaj zapostavljene. 

Predlog spremembe 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadaljevanje partnerstva evropskih 
držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP2) pri kliničnih 
poskusih za zdravstvene posege proti HIV, 
malariji in tuberkulozi;

(a) nadaljevanje in krepitev partnerstva 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnih študij (EDCTP2) pri 
kliničnih poskusih za zdravstvene posege 
proti HIV, malariji in tuberkulozi;

Or. fr

Obrazložitev

Po nekaterih začetnih težavah partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP) zdaj poteka v ustaljenem ritmu in je dovolj učinkovito, da privablja 
precejšnje zunanje financiranje. Če bi imelo na voljo več sredstev, bi bilo smiselno njegov 
obseg razširiti na nalezljive bolezni, ki so zdaj zapostavljene. 
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Predlog spremembe 351
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadaljevanje partnerstva evropskih 
držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP2) pri kliničnih 
poskusih za zdravstvene posege proti HIV, 
malariji in tuberkulozi;

(a) nadaljevanje in krepitev partnerstva 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnih študij (EDCTP2) pri 
kliničnih poskusih za zdravstvene posege 
proti HIV, malariji in tuberkulozi;

Or. fr

Predlog spremembe 352
Seán Kelly

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 6 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Radioastronomske raziskave med 
Evropo in Afriko, h katerim sta pozvala 
Evropski parlament v sprejeti pisni izjavi 
45/2011 in Afriška unija na vrhunskem 
srečanju leta 2011, s čimer bi spodbudili 
lastne naložbe in geografske prednosti 
Afrike za vzajemno koristno partnerstvo z 
Evropo.

Or. en

Predlog spremembe 353
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 6 – točka fa (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) S tem strateškim pristopom bi morali 
doseči, da bi 4 % proračuna Obzorja 2020 
namenili za projekte mednarodnega 
sodelovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 354
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S tem strateškim pristopom bi morali 
doseči, da bi 4 % proračuna Obzorja 2020 
namenili za projekte mednarodnega 
sodelovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Navedba deleža, namenjenega mednarodnemu sodelovanju, je v skladu s členoma 180 in 182 
PDEU. Prezgodaj je še, da bi vedeli, kolikšen delež sredstev za sedmi okvirni program bo 
namenjen temu sodelovanju, saj proračun za horizontalne ukrepe še ni bil določen, verjetno 
pa bo nekje med 2 % in 2,5 %. Zgornji delež (4 %) ustreza povprečju iz obdobja 1990–2006.

Predlog spremembe 355
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi se spodbujajo med 
delom I „Odlična znanost“ ter deloma 

Medsektorski ukrepi se spodbujajo med 
delom I „Odlična znanost“ ter deloma 
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„Družbeni izzivi“ in „Omogočitvene in 
industrijske tehnologije“, da se skupaj 
razvijejo novo znanje, prihodnje in 
nastajajoče tehnologije, raziskovalne 
infrastrukture in ključne sposobnosti. 
Raziskovalne infrastrukture se uporabijo za 
širšo uporabo v družbi, na primer v javnih 
storitvah, spodbujanju znanosti, civilni 
zaščiti in kulturi. Poleg tega se določanje 
prednostnih nalog med izvajanjem 
neposrednih ukrepov Skupnega 
raziskovalnega središča in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT) ustrezno uskladi z 
drugimi deli Obzorja 2020.

„Družbeni izzivi“ in „Omogočitvene in 
industrijske tehnologije“, da se skupaj 
razvijejo novo znanje, prihodnje in 
nastajajoče tehnologije, raziskovalne 
infrastrukture in ključne sposobnosti. 
Raziskovalne infrastrukture se uporabijo za 
širšo uporabo v družbi, na primer v javnih 
storitvah, spodbujanju znanosti, civilni 
zaščiti in kulturi. S tega vidika so 
univerzitetne in znanstvene objave ključni 
element raziskovalne infrastrukture. Zato 
je bistveno, da so rezultati raziskav, 
pridobljeni in potrjeni na podlagi dela 
raziskovalcev, ki jih financira Unija, 
dostopni vsej znanstveni skupnosti. Poleg 
tega se določanje prednostnih nalog med 
izvajanjem neposrednih ukrepov Skupnega 
raziskovalnega središča in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT) ustrezno uskladi z 
drugimi deli Obzorja 2020.

Or. fr

Predlog spremembe 356
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bodo v številnih primerih za 
učinkovito uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020 in Unije inovacij potrebne 
meddisciplinarne rešitve in so zato v več 
posebnih ciljih Obzorja 2020. Posebna 
pozornost je namenjena odgovornim 
raziskavam in inovacijam. Vprašanja 
enakosti spolov so obravnavana
medsektorsko, da se popravi neravnovesje 
med ženskami in moškimi ter da se 
razsežnost spolov vključi v načrtovanje 
programov in vsebino raziskav in inovacij.
Obzorje 2020 vsebuje posebne določbe za 
spodbujanje takih medsektorskih ukrepov, 

Poleg tega bodo v številnih primerih za 
učinkovito uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020 in Unije inovacij potrebne 
meddisciplinarne rešitve in so zato v več 
posebnih ciljih Obzorja 2020. Posebna 
pozornost je namenjena odgovornim 
raziskavam in inovacijam. Enake možnosti 
za ženske in moške bodo obravnavane
medsektorsko, da se popravi neravnovesje 
med ženskami in moškimi. Program 
Obzorje 2020 mora spoštovati znanstveno 
odličnost in strokovno usposobljenost 
raziskovalcev pri spodbujanju enakih 
možnosti moških in žensk v vsebinah
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med drugim tudi z učinkovitim 
združevanjem proračunskih sredstev. Sem 
sodi na primer tudi možnost, da se za 
družbene izzive ter omogočitvene in 
industrijske tehnologije uporabijo določbe 
o finančnih instrumentih in instrument, 
posebej namenjen MSP.

raziskav in inovacij. Obzorje 2020 vsebuje 
posebne določbe za spodbujanje takih 
medsektorskih ukrepov, med drugim tudi z 
učinkovitim združevanjem proračunskih 
sredstev. Sem sodi na primer tudi možnost, 
da se za družbene izzive ter omogočitvene 
in industrijske tehnologije uporabijo 
določbe o finančnih instrumentih in 
instrument, posebej namenjen MSP.

Or. en

Predlog spremembe 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi nagradili najboljše štipendiste in 
najuspešnejše projekte v okviru programa 
Obzorje 2020, se za vsako tematsko 
področje znotraj vseh stebrov podelijo 
simbolične nagrade.

Or. en

Predlog spremembe 358
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, kibernetska 
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omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

varnost, pametna omrežja, inteligentni 
prometni sistemi, vključevanje podnebnih 
ukrepov ali načela enakosti spolov v 
politike, nanomedicina, napredni materiali 
za lahka vozila ali razvoj industrijskih 
biopostopkov in bioproizvodov. Zato se 
bodo spodbujale sinergije med družbenimi 
izzivi in razvojem generičnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij. 
To se bo izrecno upoštevalo tudi pri 
razvoju večletnih strategij in določanju 
prednostnih nalog za vsakega od teh 
posebnih ciljev. Zato morajo biti v 
izvajanje v celoti vključene zainteresirane 
strani, ki zastopajo različna stališča, v 
številnih primerih pa bodo potrebni tudi 
ukrepi, ki združujejo sredstva iz zadevnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
ter družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 359
Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi,
vključevanje podnebnih ukrepov v politike, 
nanomedicina, rastlinska genska 
tehnologija, napredni materiali za lahka 
vozila ali razvoj industrijskih biopostopkov 
in bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
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upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
vključevanje podnebnih ukrepov v politike, 
nanomedicina, preskusne metode z večjo 
napovedno vrednostjo, ki bodo 
primernejše za ljudi, ocene tveganja in 
zdravstvene raziskave, napredni materiali 
za lahka vozila ali razvoj industrijskih 
biopostopkov in bioproizvodov. Zato se 
bodo spodbujale sinergije med družbenimi 
izzivi in razvojem generičnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij. 
To se bo izrecno upoštevalo tudi pri 
razvoju večletnih strategij in določanju 
prednostnih nalog za vsakega od teh 
posebnih ciljev. Zato morajo biti v 
izvajanje v celoti vključene zainteresirane 
strani, ki zastopajo različna stališča, v 
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tehnologij ter družbenih izzivov. številnih primerih pa bodo potrebni tudi 
ukrepi, ki združujejo sredstva iz zadevnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
ter družbenih izzivov.

Or. fr

Obrazložitev

Zdravo in aktivno življenje je eden od ciljev družbenih izzivov. Za njegovo obravnavanje 
nujno potrebujemo učinkovitejše in primernejše raziskovalne metode z večjo napovedno 
vrednostjo.

Predlog spremembe 361
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev in pravičnega 
gospodarstva. Primeri, pri katerih se lahko 
razvije tako medsebojno učinkovanje, so: 
e-zdravje, pametna omrežja, inteligentni 
prometni sistemi, podnebnih ukrepov, 
nanomedicina, napredni materiali za lahka 
vozila ali razvoj industrijskih biopostopkov 
in bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij  ter družbenih 
inovacij. To se bo izrecno upoštevalo tudi 
pri razvoju večletnih strategij in določanju 
prednostnih nalog za vsakega od teh 
posebnih ciljev. Zato morajo biti v 
izvajanje v celoti vključene zainteresirane 
strani, ki zastopajo različna stališča, 
vključno z organizacijami civilne družbe, 
v številnih primerih pa bodo potrebni tudi 
ukrepi, ki združujejo sredstva iz zadevnih 
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omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
ter družbenih izzivov. Uspeh izvajanja 
potrebnih sprememb je v resnici odvisen 
od zanimanja javnosti za znanost in 
inovacije ter njune koristi.

Or. en

Predlog spremembe 362
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi 
(vključno s pomorskim prometom), 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Or. en
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Predlog spremembe 363
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov. Platforme 
pametne specializacije imajo za ta namen 
pomembno vlogo, zlasti v zvezi z 
ustvarjanjem in mreženjem, izmenjavo 
informacij, tesnim medinstitucionalnim 
sodelovanjem in podporo politikam za 
raziskave in razvoj, pri čemer je treba 
upoštevati posebne okoliščine najbolj 
oddaljenih regij.

Or. pt

Obrazložitev

Platforme pametne specializacije imajo poglavitno vlogo pri omogočanju izmenjave 
informacij in vključevanju interesnih skupin, ki zastopajo različne možnosti pri izvajanju 
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ukrepov, da bi dosegli cilje. Kot je navedeno v splošnem sporočilu o Obzorju 2020 
(COM(2011)0808), je treba upoštevati posebne okoliščine najbolj oddaljenih regij.

Predlog spremembe 364
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
vključevanje podnebnih ukrepov v politike, 
nanomedicina, napredni materiali za lahka 
vozila ali razvoj industrijskih biopostopkov 
in bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v določanje tem za raziskave
ter s tem povezano izvajanje v celoti 
vključene zainteresirane strani, ki zastopajo 
različna stališča, zlasti organizacije civilne 
družbe, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih
tehnologij ter družbenih izzivov.

Or. fr

Predlog spremembe 365
Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, skupna ribiška politika in program 
Erasmus za vse: program Unije za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport ali program Zdravje za rast. 
Predvidena je primerna povezanost s skladi 
kohezijske politike, pri čemer lahko 
podpora za gradnjo zmogljivosti za 
raziskave in inovacije na regionalni ravni 
deluje kot „lestev odličnosti“, ustanovitev 
regionalnih centrov odličnosti lahko 
pomaga zmanjšati inovacijsko vrzel v 
Evropi ter podpiranje predstavitvenih in 
pilotnih projektov velikega obsega pa 
lahko pomaga doseči cilj ustvarjanja 
vodilnega položaja evropske industrije.

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, skupna ribiška politika in program 
Erasmus za vse: program Unije za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport ali program Zdravje za rast. 
Predvidena je primerna povezanost s skladi 
kohezijske politike, pri čemer lahko 
podpora za gradnjo zmogljivosti za 
raziskave in inovacije na regionalni ravni 
deluje kot „lestev odličnosti“, ustanovitev 
regionalnih centrov odličnosti lahko 
pomaga zmanjšati inovacijsko vrzel v 
Evropi ter podpiranje predstavitvenih in 
pilotnih projektov velikega obsega pa 
lahko pomaga doseči cilj ustvarjanja 
vodilnega položaja evropske industrije. Ta 
sinergija bi morala manj razvitim regijam 
omogočiti dostop do programov Obzorja 
2020, ne da bi se pri tem zmanjšal 
poglavitni cilj kohezijske politike.

Or. en

Predlog spremembe 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, skupna ribiška politika in program 

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, skupna ribiška politika in program 
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Erasmus za vse: program Unije za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport ali program Zdravje za rast.
Predvidena je primerna povezanost s skladi 
kohezijske politike, pri čemer lahko 
podpora za gradnjo zmogljivosti za 
raziskave in inovacije na regionalni ravni 
deluje kot „lestev odličnosti“, ustanovitev 
regionalnih centrov odličnosti lahko 
pomaga zmanjšati inovacijsko vrzel v 
Evropi ter podpiranje predstavitvenih in 
pilotnih projektov velikega obsega pa 
lahko pomaga doseči cilj ustvarjanja 
vodilnega položaja evropske industrije.

Erasmus za vse: program Unije za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport ali program Zdravje za rast, program 
Life in rezerve za nove udeležence
(NER300). Predvidena je primerna 
povezanost s skladi kohezijske politike, pri 
čemer lahko podpora za gradnjo 
zmogljivosti za raziskave in inovacije na 
regionalni ravni deluje kot „lestev 
odličnosti“, ustanovitev regionalnih 
centrov odličnosti lahko pomaga zmanjšati 
inovacijsko vrzel v Evropi ter podpiranje 
predstavitvenih in pilotnih projektov 
velikega obsega pa lahko pomaga doseči 
cilj ustvarjanja vodilnega položaja 
evropske industrije.

Or. en

Predlog spremembe 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izkoriščanje medsebojnih učinkov 
politik bi morali v program Obzorje 2020 
in v kohezijsko politiko vključiti koncept 
poti do odličnosti. Uvesti bi bilo treba 
ukrepe za prepoznavanje potenciala 
najobetavnejših centrov (centrov 
odličnosti), pri čemer bi jim zagotovili 
pečat odličnosti.

Or. en

Predlog spremembe 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zgoraj omenjeno usklajevanje zajema 
primerno povezanost s skladi kohezijske 
politike, pri čemer lahko podpora za 
gradnjo zmogljivosti za raziskave in 
inovacije na regionalni ravni deluje kot 
„pot do odličnosti“, ustanovitev 
regionalnih centrov odličnosti pa lahko 
pomaga izboljšati inovacije po vsej 
Evropi. Strukturne sklade je treba 
uporabiti v polnem obsegu, da bi v regijah 
okrepili zmogljivosti prek posebej 
namenjenih dejavnosti, katerih cilj so 
centrom odličnosti omogočiti razvoj 
sodobnih univerz, nakup znanstvene 
opreme, lokalni prenos tehnologije, 
podpora novo ustanovljenim in 
odcepljenim podjetjem, lokalno 
povezovanje med industrijo in 
akademskimi krogi, omogočanje grozdov 
na prednostnih področjih Obzorja 2020, 
in kot vir majhnih subvencij, dodeljenih 
za pripravo predlogov za program Obzorje 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Na osnovi poročila Marie da Graça Carvalho, predlog spremembe 38.

Predlog spremembe 369
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje trajnostne rasti v Evropi je 
treba čim bolj povečati prispevek javnih in 
zasebnih akterjev. To je bistveno za 
krepitev evropskega raziskovalnega 

Za doseganje trajnostne rasti v Evropi je 
treba čim bolj povečati prispevek javnih in 
zasebnih akterjev. Za izpolnitev cilja Unije 
glede 3 % naložb na področju raziskav in 
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prostora ter za doseganje ciljev Unije 
inovacij, digitalne agende in drugih 
vodilnih pobud Evrope 2020. Poleg tega 
odgovorne raziskave in inovacije 
pogojujejo, da se iz sodelovanja med 
partnerji z različnimi pogledi, a skupnimi 
interesi razvijejo najboljše rešitve.

razvoja je še posebej pomembno, da se 
povečajo zasebne naložbe v raziskave in 
inovacije. To je bistveno za krepitev 
evropskega raziskovalnega prostora ter za 
doseganje ciljev Unije inovacij, digitalne 
agende in drugih vodilnih pobud Evrope 
2020. V ta namen bi morala sredstva 
Unije čim bolj delovati kot vzvod za 
nadaljnje zasebne in javne naložbe. Poleg 
tega odgovorne raziskave in inovacije 
pogojujejo, da se iz sodelovanja med 
partnerji z različnimi pogledi, a skupnimi 
interesi razvijejo najboljše rešitve.

Or. en

Predlog spremembe 370
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 določa možnost in jasen 
sklop meril za ustanavljanje javno-javnih 
in javno-zasebnih partnerstev. Javno-
zasebna partnerstva lahko temeljijo na 
pogodbenem dogovoru med javnimi in 
zasebnimi akterji, v omejenih primerih pa 
lahko postanejo tudi institucionalizirana 
javno-zasebna partnerstva (kot so skupne 
tehnološke pobude in skupna podjetja).

Obzorje 2020 določa možnost in jasen
sklop meril za ustanavljanje javno-javnih 
in javno-zasebnih partnerstev. Javno-
zasebna partnerstva lahko temeljijo na 
pogodbenem dogovoru med javnimi in 
zasebnimi akterji, pri čemer javna sredstva 
spodbudijo resnično zasebne naložbe za 
doseganje dragocenih rezultatov tako za 
zasebni sektor kot za družbo.

Or. en

Predlog spremembe 371
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstoječa javno-javna in javno-zasebna 
partnerstva lahko v okviru Obzorja 2020 
prejmejo podporo pod pogojem, da 
obravnavajo cilje Obzorja 2020, 
izpolnjujejo merila, določena v Obzorju 
2020, in so v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (7. OP) dosegla 
bistven napredek.

Obstoječa javno-javna in javno-zasebna 
partnerstva lahko v okviru Obzorja 2020 
prejmejo podporo pod pogojem, da 
obravnavajo cilje Obzorja 2020, 
izpolnjujejo merila, določena v Obzorju 
2020, in so v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (7. OP) dosegla 
bistven napredek. Znanstveni centri in 
muzeji, ki izvajajo javno-zasebna 
partnerstva z znanstvenimi ustanovami, 
družbami, združenji in državljani, lahko 
prav tako prejmejo podporo programa 
Obzorje 2020, saj obravnavajo ključne 
družbene izzive v zvezi s strategijo Obzorje 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 372
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnjo podporo lahko pod navedenimi 
pogoji prejmejo tudi skupna podjetja, ki so 
bila ustanovljena v okviru sedmega 
okvirnega programa na podlagi člena 187 
Pogodbe: pobuda za inovativna zdravila 
(IMI), čisto nebo, raziskave o upravljanju 
zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR), gorivne celice in vodik 
(GCV), vgrajeni računalniški sistemi 
(ARTEMIS) in nanoelektronika (ENIAC). 
Zadnji dve se lahko združita v eno samo 
pobudo.

Nadaljnjo podporo lahko pod navedenimi 
pogoji prejmejo tudi skupna podjetja, ki so 
bila ustanovljena v okviru sedmega 
okvirnega programa na podlagi člena 187 
Pogodbe: pobuda za inovativna zdravila 
(IMI), čisto nebo, raziskave o upravljanju 
zračnega prometa enotnega evropskega 
neba (SESAR), gorivne celice in vodik 
(GCV), vgrajeni računalniški sistemi 
(ARTEMIS) in nanoelektronika (ENIAC). 
Zadnji dve se lahko združita v eno samo 
pobudo. Podpora bo odvisna od analize 
stroškov in koristi ter temeljite ocene 
njihovega upravljanja ter delovanja glede 
na merila odprtosti, preglednosti, 
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učinkovitosti in uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 373
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru Obzorja 2020 se lahko ustanovijo 
tudi nadaljnja javno-javna partnerstva in 
javno-zasebna partnerstva, če izpolnjujejo 
določena merila. Sem lahko spadajo 
partnerstva za informacijske in 
komunikacijske tehnologije na področju 
fotonike in robotike, za vzdržne 
predelovalne industrije, ekološke industrije
in varnostne tehnologije za nadzor 
morskih meja.

V okviru Obzorja 2020 se lahko ustanovijo 
tudi nadaljnja javno-javna partnerstva in 
javno-zasebna partnerstva, če izpolnjujejo 
določena merila, kadar zahtevan obseg 
predvidenih ciljev upravičuje takšno 
ustanovitev in če se lahko dokaže, da ne 
more nobena druga oblika partnerstva ali 
instrumenta financiranja doseči želenih 
ciljev ali zagotoviti potrebnega vzvoda in 
vključenosti akterjev. Sem lahko spadajo 
partnerstva za informacijske in 
komunikacijske tehnologije na področju 
fotonike in robotike, za vzdržne 
predelovalne industrije ali ekološke 
industrije.

Or. en

Predlog spremembe 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – sedmi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru Obzorja 2020 se lahko ustanovijo 
tudi nadaljnja javno-javna partnerstva in 
javno-zasebna partnerstva, če izpolnjujejo 
določena merila. Sem lahko spadajo 
partnerstva za informacijske in 

V okviru Obzorja 2020 se lahko ustanovijo 
tudi nadaljnja javno-javna partnerstva in 
javno-zasebna partnerstva, če izpolnjujejo 
določena merila. Sem lahko spadajo 
partnerstva za informacijske in 
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komunikacijske tehnologije na področju 
fotonike in robotike, za vzdržne 
predelovalne industrije, ekološke industrije 
in varnostne tehnologije za nadzor morskih 
meja.

komunikacijske tehnologije na področju 
fotonike in robotike, za vzdržne 
predelovalne industrije, ekološke 
industrije, telemedicine in opreme za 
zdravljenje na domu ter varnostne 
tehnologije za nadzor morskih meja.

Or. sl

Predlog spremembe 375
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvede obsežno ovrednotenje in 
oceno učinka poskusnih partnerstev, 
ustanovljenih s sedmim okvirnim 
programom (skupne tehnološke 
platforme, javno-zasebna partnerstva v 
okviru programa za oživitev gospodarstva 
ter skupnosti znanja in inovacij, ki jih je 
ustanovil ETI) pred konsolidacijo podpore 
obstoječim partnerstvom ali podpiranjem 
ustanovitve dodatnih partnerstev. Na 
podlagi vrednotenja in ocene bo Komisija 
med izvajanjem programa Obzorje 2020 
pripravila predloge za izboljšanje 
upravljanja in delovanja ustanovljenih 
javno-zasebnih partnerstev, da bi 
zagotovila bolj uspešen in učinkovit vpliv, 
odprto in pregledno delovanje ter 
preprečila navzkrižje interesov. Vpliv na 
mala in srednja podjetja ter na manjše 
raziskovalne organizacije bo obravnavan 
zlasti v oceni in pregledu, da bi zagotovili 
njihovo boljšo vključenost tako pri 
oblikovanju raziskovalne agende kot tudi 
udeležbi.

Or. en
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Predlog spremembe 376
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsa omenjena partnerstva se močno 
spodbuja k sodelovanju in preučevanju 
možnih sinergij z Evropskim inštitutom za 
inovacije in tehnologijo ter njegovimi 
skupnostmi znanja in inovacij. 
Sodelovanje bi bilo treba preučiti zlasti na 
področju izobraževanja, da bi razširili 
bazo nadarjenih in zagotovili, da bodo v 
prihodnosti na voljo visokousposobljeni 
znanstveniki in delavci na področju 
znanja.

Or. en

Predlog spremembe 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi en sam vir 
financiranja, razen če obstaja jasen 
sporazum med Komisijo in državami 
članicami, da bodo zagotovile dovolj velik 
proračun za skupno financiranje 
določene pobude.

Or. en

Obrazložitev

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


