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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Unije pri evropskem 
meroslovnem raziskovalnem programu za inovacije in raziskave, ki ga skupaj izvaja več 
držav članic
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0497),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 185 ter drugega odstavka člena 188  Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C7-0221/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, ki ga 
je vzpostavila Uredba (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
20135 (v nadaljevanju: okvirni program 
Obzorje 2020), je večji učinek na raziskave 
in inovacije s krepitvijo javno-javnih 
partnerstev, vključno z udeležbo Unije na 
podlagi člena 185 Pogodbe v programih, ki 

(2) Cilj okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, ki ga 
je vzpostavila Uredba (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
20135 (v nadaljevanju: okvirni program 
Obzorje 2020), je večji učinek na raziskave 
in inovacije prek razvijanja tesnejših 
sinergij, večje usklajenosti in izogibanja 
nepotrebnega podvajanja glede na 
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jih izvaja več držav članic. mednarodne, nacionalne in regionalne 
programe raziskav. Javno-javna 
partnerstva, vključno z udeležbo Unije na 
podlagi člena 185 Pogodbe v programih, ki 
jih izvaja več držav članic, bi morala 
dosegati te cilje, izpolnjevati pogoje iz te 
uredbe, zlasti tiste iz člena 20, in v celoti 
upoštevati splošna načela, zlasti o prostem 
dostopu in preglednosti.

__________________ __________________
5UL … [okvirni program Obzorje 2020]. 5UL … [okvirni program Obzorje 2020].

Or. en

Justification

Dodano besedilo je usklajeno z okvirnim programom Obzorje 2020, zlasti uvodno izjavo 28 in 
členom 20.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prispevek sodelujočih držav 
predstavlja zlasti institucionalno 
financiranje NMI in DI, ki sodelujejo v 
izbranih projektih. Prispevek sodelujočih 
držav bi moral obsegati tudi denarni 
prispevek za upravne stroške programa 
EMPIR. Delež prispevka Unije bi moral 
biti dodeljen tudi subjektom, ki niso NMI 
in DI ter sodelujejo v izbranih projektih. 
Izračun finančnega prispevka Unije za 
NMI in DI, ki sodelujejo v projektih 
programa EMPIR, bi moral zagotoviti, da 
prispevek Unije k programu EMPIR ne 
presega prispevka sodelujočih držav. Glede 
na to, da institucionalno financiranje NMI 
in DI sodelujočih držav ustreza režijskim 
stroškom, ki so dodeljeni projektom iz 
programa EMPIR in niso povrnjeni s 
prispevkom Unije, bi se moral pavšal za 

(16) Prispevek sodelujočih držav 
predstavlja zlasti institucionalno 
financiranje NMI in DI, ki sodelujejo v 
izbranih projektih. Prispevek sodelujočih 
držav bi moral obsegati tudi denarni 
prispevek za upravne stroške programa 
EMPIR. Delež prispevka Unije bi moral 
biti dodeljen tudi subjektom, ki niso NMI 
in DI ter sodelujejo v izbranih projektih. 
Izračun finančnega prispevka Unije za 
NMI in DI, ki sodelujejo v projektih 
programa EMPIR, bi moral zagotoviti, da 
prispevek Unije k programu EMPIR ne 
presega prispevka sodelujočih držav. Glede 
na to, da institucionalno financiranje NMI 
in DI sodelujočih držav ustreza režijskim 
stroškom, ki so dodeljeni projektom iz 
programa EMPIR in niso povrnjeni s 
prispevkom Unije, bi se moral pavšal za 
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financiranje upravičenih posrednih 
stroškov NMI in DI prilagoditi v 
primerjavi s pavšalom, določenim v Uredbi 
(EU) št. .../2013 [o pravilih za sodelovanje 
v okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 ter 
razširjanje njegovih rezultatov]. Ta pavšal 
bi moral biti določen na podlagi celotnih 
posrednih stroškov, ki jih NMI in DI, 
sodelujoči v projektih programa EMRP, 
prijavijo kot upravičene in so stabilni ter 
predstavljajo zanesljivo oceno posrednih 
stroškov, ki so nastali v NMI in DI, 
sodelujočih v projektih programa EMPIR. 
Ker navedeni posredni stroški znašajo do 
140 % skupnih upravičenih stroškov NMI 
in DI, razen stroškov za podizvajalce in 
brezplačnih nedenarnih prispevkov, ki niso 
bili uporabljeni v njihovih prostorih, bi 
moral biti pavšal za financiranje posrednih 
stroškov NMI in DI v skladu z Uredbo 
(EU) št. … /2013 znižan z [20 %] na 5%. 
Zato je primerno zagotoviti odstopanje od 
člena 24 navedene uredbe za NMI in DI. 
Ostali subjekti, ki sodelujejo v projektih 
programa EMPIR, bi morali biti financirani 
v skladu z navedeno uredbo.

financiranje upravičenih posrednih 
stroškov NMI in DI prilagoditi v 
primerjavi s pavšalom, določenim v Uredbi 
(EU) št. .../2013 [o pravilih za sodelovanje 
v okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 ter 
razširjanje njegovih rezultatov]. Ta pavšal 
bi moral biti določen na podlagi celotnih 
posrednih stroškov, ki jih NMI in DI, 
sodelujoči v projektih programa EMRP, 
prijavijo kot upravičene in so stabilni ter 
predstavljajo zanesljivo oceno posrednih 
stroškov, ki so nastali v NMI in DI, 
sodelujočih v projektih programa EMPIR. 
Ker navedeni posredni stroški znašajo do 
140 % skupnih upravičenih stroškov NMI 
in DI, razen stroškov za podizvajalce in 
brezplačnih nedenarnih prispevkov, ki niso 
bili uporabljeni v njihovih prostorih, bi 
moral biti pavšal za financiranje posrednih 
stroškov NMI in DI v skladu z Uredbo 
(EU) št. … /2013 znižan z [25 %] na 5%. 
Zato je primerno zagotoviti odstopanje od 
člena 24 navedene uredbe za NMI in DI. 
Ostali subjekti, ki sodelujejo v projektih 
programa EMPIR, bi morali biti financirani 
v skladu z navedeno uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Maksimalni finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, za program 
EMPIR je 300 milijonov EUR. Prispevek 
se plača s sredstvi iz odobritev iz splošnega 
proračuna Unije, ki so dodeljena zadevnim 
delom posebnega programa za izvajanje 
okvirnega programa Obzorje 2020, 
ustanovljenega s Sklepom … /2013/EU, v 

1. Maksimalni finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, za program 
EMPIR je 300 milijonov EUR. Prispevek 
se plača s sredstvi iz odobritev iz splošnega 
proračuna Unije, ki so dodeljena zadevnim 
delom posebnega programa za izvajanje 
okvirnega programa Obzorje 2020, 
ustanovljenega s Sklepom … /2013/EU, v 
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skladu s členom 58(1)(c)(vi) in členom 60 
ter členom 61 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012.

skladu s členom 58(1)(c)(vi) in členom 60 
ter členom 61 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 ter zlasti s sredstvi, dodeljenimi 
naslednjim izzivom in področjem: vodilni 
položaj v nanotehnologijah, naprednih 
materialih, biotehnologiji ter napredni 
proizvodnji in predelavi; izboljšanje 
zdravja in dobrega počutja v celotnem 
življenjskem obdobju; izboljšanje 
prehranske varnosti, razvoj trajnostnega 
kmetijstva, morskega in pomorskega 
raziskovanja ter biogospodarstva; prehod 
na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen 
energetski sistem; doseganje evropskega 
prometnega sistema, ki učinkovito izrablja 
vire, je okolju prijazen, varen in brez 
pomanjkljivosti; ter vzpostavitev 
gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča 
vire in je odporno na podnebne 
spremembe, ter trajnostne oskrbe s 
surovinami.

Or. en

Justification

Besedilo je bilo dodano zato, da je razvidno, iz katerega dela proračuna programa Obzorje 
2020 izhaja prispevek EU – glej finančno poročilo.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
PRILOGA II – točka 1 – točka 1.5.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5. dejavnosti za krepitev meroslovnih 
zmogljivosti na različnih tehnoloških 
ravneh, s ciljem doseči uravnotežen in 
celosten meroslovni sistem v sodelujočih 
državah.

1.5. dejavnosti za krepitev meroslovnih 
zmogljivosti na različnih tehnoloških 
ravneh, s ciljem doseči uravnotežen in 
celosten meroslovni sistem v sodelujočih 
državah in jim omogočiti razvoj svojih 
znanstvenih in tehničnih meroslovnih 
zmogljivosti.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Meroslovje, znanost merjenja, je izjemno pomemben element visokotehnološkega sveta, v 
katerem živimo. Širši cilj programa EMPIR je zagotovitev meroslovnih rešitev, ki podpirajo 
inovacije in konkurenčnost industrije, ter meritvenih tehnologij za soočanje z družbenimi 
izzivi, kot so zdravje, okolje in energija, vključno s podporo razvoju in izvajanju politike. 
Pomemben cilj predloga je tudi oblikovanje celostnega evropskega meroslovnega 
raziskovalnega sistema s kritično maso in aktivnim angažiranjem na regionalni, nacionalni, 
evropski in mednarodni ravni. 

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o sklepu Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi
Unije pri evropskem meroslovnem programu za inovacije in raziskave, ki ga skupaj izvaja več 
držav članic in ki je pomemben del svežnja o naložbah v inovacije v okviru programa Obzorje 
2020.

Poročevalec je preučil predlog Komisije in ugotovil nekaj tehničnih vprašanj, za katere 
predlaga nekatere spremembe.


