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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.)

Spremembe osnutka 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 uredbe Sveta o Skupnem podjetju za pobudo za inovativna zdravila 2
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0495),

– ob upoštevanju členov 187 in 188(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0259/2013),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

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

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] 
2013 o okvirnem programu za raziskave 
in inovacije (2014–2020)10 Obzorje 2020 
je doseči večji učinek na raziskave in 
inovacije z združevanjem sredstev 
okvirnega programa Obzorje 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
Unije na področju konkurenčnosti in 
pomagale pri spoprijemanju z družbenimi 

(4) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta10 (okvirni 
program Obzorje 2020) je doseči večji 
učinek na raziskave in inovacije z uporabo 
več instrumentov, vključno z javno-
zasebnimi partnerstvi na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
Unije na področju konkurenčnosti, 
pritegnile zasebne naložbe in pomagale pri 
spoprijemanju z družbenimi izzivi. Ta 
partnerstva bi morala odražati 
uravnotežen prispevek vseh partnerjev, 
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izzivi. Unija lahko v navedenih 
partnerstvih sodeluje s finančnimi 
prispevki za skupna podjetja, ustanovljena 
na podlagi člena 187 Pogodbe v skladu s 
Sklepom št. 1982/2006/ES.

nositi bi morala odgovornost za dosego 
svojih ciljev in biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije na področju raziskav, razvoja 
in inovacij. Upravljanje in delovanje teh 
partnerstev bi moralo potekati na odprt, 
pregleden, učinkovit in uspešen način, 
sodelovanje v njih pa bi morali omogočiti 
širokemu krogu deležnikov, dejavnih na 
posameznih področjih teh partnerstev. 
Unija lahko v navedenih partnerstvih 
sodeluje s finančnimi prispevki za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi člena 187 
Pogodbe v skladu s Sklepom 
št. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
10 UL … [OP O2020]. 10 Uredba (EU) št. .../2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne ... 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 in 
razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL 
L...)

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev z načeli iz uredbe o okvirnem programu Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s Sklepom Sveta (EU) št.
…/2013 z dne … 2013 o uvedbi posebnega 
programa za izvajanje programa Obzorje 
2020 (2014–2020)11 bi bilo treba skupnim 
podjetjem, ustanovljenim na podlagi 
Sklepa št. 1982/2006/ES, zagotoviti 
dodatno podporo pod pogoji iz Sklepa 
(EU) št. …/2013.

(5) V skladu z okvirnim programom 
Obzorje 2020 in s Sklepom Sveta (EU) 
št. […]/201311 je mogoče zagotoviti 
dodatno podporo skupnim podjetjem, 
ustanovljenim v skladu s pogoji iz
okvirnega programa Obzorje 2020, zlasti 
njegovega člena 25, in ob popolnem 
upoštevanju splošnih načel, določenih v 
tem programu, zlasti pa načel enakosti 
spolov in odprtega dostopa.
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__________________ __________________
11 UL … [PP O2020]. 11 Sklep Sveta (EU) št. .../2013 z dne ... 

2013 o uvedbi posebnega programa za 
izvajanje programa Obzorje 2020 (2014-
2020) (UL L ...)

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev z načeli iz uredbe o okvirnem programu Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Raziskave, povezane s prihodnostjo 
medicine, se bodo izvajale na področjih, na 
katerih so zaradi povezanosti družbenih in 
javnozdravstvenih ciljev konkurenčnosti 
ter ciljev konkurenčnosti biomedicinske 
industrije potrebni združevanje virov in 
spodbujanje sodelovanja med javnim in 
zasebnim sektorjem ter vključenost MSP.
Obseg pobude bi bilo treba razširiti na vsa
področja raziskav in inovacij v bioznanosti.
Področja bi bila pomembna za javno 
zdravje, kot je opredeljeno v poročilu 
Svetovne zdravstvene organizacije o 
prednostnih zdravilih za Evropo in svet, ki 
se trenutno posodablja z novo različico, ki 
naj bi bila objavljena v letu 2013. V 
pobudo bi bilo zato treba vključiti več 
različnih partnerjev, vključno s podjetji s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo, iz 
različnih panog (npr. biomedicinsko 
slikanje, informacijske tehnologije v 
zdravstvu, diagnosticiranje in/ali 
zdravstveno varstvo živali). Obsežnejše 
sodelovanje bi pomagalo pospešiti razvoj 
novih pristopov in tehnologij za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje bolezni, ki imajo velik vpliv na 

(8) Raziskave, povezane s prihodnostjo 
medicine, se bodo izvajale na področjih, na 
katerih so zaradi povezanosti družbenih in 
javnozdravstvenih ciljev konkurenčnosti 
ter ciljev konkurenčnosti biomedicinske 
industrije potrebni združevanje virov in 
spodbujanje sodelovanja med javnim in 
zasebnim sektorjem ter vključenost MSP.
Obseg pobude bi bilo treba razširiti na tista
področja raziskav in inovacij v bioznanosti, 
na katerih se je pokazala dodana vrednost 
tega instrumenta. Področja bi naj bila 
pomembna za javno zdravje, kot je 
opredeljeno v poročilu Svetovne 
zdravstvene organizacije o prednostnih 
zdravilih za Evropo in svet, ki se trenutno 
posodablja z novo različico, ki naj bi bila 
objavljena v letu 2013, in skladna z 
drugimi svetovnimi pobudami, kot je 
posvetovalna strokovna delovna skupina 
za raziskave in razvoj SZO: financiranje 
in usklajevanje (CEWG). V pobudo bi bilo 
zato treba vključiti več različnih partnerjev, 
vključno z malimi in srednjimi podjetji in
s podjetji s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, iz različnih panog (npr. 
biomedicinsko slikanje, informacijske 
tehnologije v zdravstvu, diagnosticiranje 
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javno zdravje. in/ali zdravstveno varstvo živali), stopnja 
udeležbe pa bi morala biti eno od meril, 
na podlagi katerih bi se naknadno ocenila 
uspešnost Skupnega podjetja IMI.
Obsežnejše sodelovanje, vključno s 
smotrno udeležbo raziskovalnih 
organizacij, civilne družbe in neodvisnih 
organizacij pacientov, bi pomagalo 
pospešiti razvoj novih pristopov in 
tehnologij za preprečevanje, 
diagnosticiranje in zdravljenje bolezni, ki 
imajo velik vpliv na javno zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Vmesna ocena je pokazala, da je treba okrepiti udeležbo deležnikov v IMI. Poleg tega so 
države članice SZO po izdaji poročila posvetovalne strokovne delovne skupine za raziskave in 
razvoj SZO na generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije maja 2013 sprejele 
resolucijo, ki vključuje proces za hitro prepoznavanje demonstracijskih projektov na področju 
R&R.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Pri nadaljevanju te pobude bi bilo treba 
upoštevati tudi izkušnje, pridobljene iz 
delovanja Skupnega podjetja IMI, vključno 
z rezultati njegove vmesne ocene in 
priporočili déležnikov14, ter jo izvajati z 
uporabo struktur in pravil, ki bolj ustrezajo 
namenu, da bi se povečala učinkovitost in 
zagotovila poenostavitev na operativni 
ravni. Zato bi moralo Skupno podjetje za 
pobudo za inovativna zdravila 2 (v 
nadaljnjem besedilu: IMI2) sprejeti 
finančna pravila, specifična za njegove 
potrebe, v skladu s členom 209 Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun 
Unije15.

(9) Pri nadaljevanju te pobude bi bilo treba 
upoštevati rezultate njene vmesne ocene in 
priporočila deležnikov, zlasti v zvezi s 
pomisleki, izraženimi glede politike 
intelektualne lastnine pobude za 
inovativna zdravila, ter zagotoviti jasnejša 
pravila upravljanja. Pri nadaljevanju te 
pobude bi bilo treba upoštevati tudi 
izkušnje, pridobljene iz delovanja 
Skupnega podjetja IMI, ter jo izvajati z 
uporabo struktur in pravil, ki bolj ustrezajo 
namenu, da bi se povečala učinkovitost in 
zagotovila poenostavitev na operativni 
ravni. Zato bi moralo Skupno podjetje za 
pobudo za inovativna zdravila 2 (v 
nadaljnjem besedilu: IMI2) sprejeti 
finančna pravila, specifična za njegove 
potrebe, v skladu s členom 209 Uredbe
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(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta15.

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 UL L 298, 26.10.2012, str. 1. 15 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 
1).

Or. en

Obrazložitev

IMI2 mora biti rezultat procesa učenja in odgovor na pomanjkljivosti, ugotovljene pri ocenah 
in dnevnem delovanju.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Sodelovanje v posrednih ukrepih, ki 
jih financira Skupno podjetje IMI2, bi 
moralo biti skladno z Uredbo (EU) št. … 
/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne … 2013 o pravilih za sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje
njegovih rezultatov (2014–2020)16.

(14) Sodelovanje v posrednih ukrepih, ki 
jih financira Skupno podjetje IMI2, bi 
moralo biti skladno z Uredbo (EU) št. … 
/2013 Evropskega parlamenta in Sveta16.
Skupno podjetje IMI2 bo udeležencem 
zagotovilo varstvo, izkoriščanje in
razširjanje navedenih rezultatov na način, 
ki zagotavlja široko razširjanje in 
izkoriščanje podatkov raziskav in ugoden 
dostop do končnega izdelka.

__________________ __________________
16 UL … [PzaS O2020] 16 Uredba (EU) št. … /2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne … 2013 o 
pravilih za sodelovanje v okvirnem 
programu za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih 
rezultatov (2014–2020) in razveljavitvi 
Uredbe (EU) št. 1906/2006 (OJ L …).
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Or. en

Obrazložitev

Izmenjava podatkov, pridobljenih na podlagi projektov IMI2, je bistvena za okrepitev 
procesov sodelovanja in kumulacije za rast znanstvenih spoznanj.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Brez poseganja v vmesno oceno iz 
člena 11(1) te uredbe in v skladu s 
členom 32 okvirnega programa Obzorje 
2020 bi skupne tehnološke pobude, kot 
poseben instrument financiranja, morale 
biti predmet poglobljene vmesne ocene, ki 
bi izrecno morala vključevati analizo 
odprtosti, preglednosti, učinkovitosti in 
uspešnosti.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s členom 32 uredbe o okvirnem programu Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu s členom 287(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije lahko ustanovni 
akt organov, uradov ali agencij, ki jih je 
ustanovila Unija, izključuje izvajanje 
revizij vseh prihodkov in odhodkov 
navedenih organov, uradov ali agencij s 
strani Računskega sodišča. V skladu s 
členom 60(5) Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 mora računovodske izkaze 
organov, ustanovljenih na podlagi 

črtano
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člena 209 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012, preveriti neodvisni revizijski 
organ, ki mora med drugim izdati mnenje 
o zanesljivosti računovodskih izkazov ter 
zakonitosti in pravilnosti z njimi 
povezanih transakcij. Zaradi 
preprečevanja dvojnega preverjanja 
računovodskih izkazov se računovodski 
izkazi Skupnega podjetja IMI2 ne bi smeli 
predložiti v preverjanje Računskemu 
sodišču.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je treba računovodske izkaze Skupnega podjetja IMI2 predložiti v 
pregled Računskemu sodišču, da se proračunskemu organu zagotovi neposreden vpogled v 
dejavnosti skupne tehnološke pobude.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Skupno podjetje IMI2 bi moralo 
delovati pregledno, tako da svojim 
ustreznim organom zagotavlja vse 
pomembne razpoložljive informacije in 
hkrati ustrezno promovira lastne 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Da se zagotovi pristop, ki temelji na 
izzivih, je potrebno usklajeno strateško 
načrtovanje raziskovalnih in inovacijskih 
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dejavnosti v okviru posebnega cilja 
„Zdravje, demografske spremembe in 
dobrobit“, ki spada pod prednostno 
nalogo „Družbeni izzivi“ okvirnega 
programa Obzorje 2020. Znanstveni svet 
za zdravje bi moral s tem, da pomaga 
opredeliti prednostne naloge na področju 
raziskav in inovacij, prispevati k 
preprečevanju razdrobljenosti in 
zagotoviti, da različni instrumenti 
financiranja v okviru tega družbenega 
cilja, vključno z IMI2, usklajeno 
prispevajo k izboljšanju vseživljenjskega 
zdravja in dobrega počutja za vse.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s členom 12 uredbe o okvirnem programu Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k ciljem skupne tehnološke 
pobude za inovativna zdravila in zlasti:

(b) podpreti cilje skupne tehnološke 
pobude za inovativna zdravila, določene s 
prednostnimi nalogami na področju 
raziskav in inovacij iz okvirnega 
programa Obzorje 2020, in zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) povečati uspešnost kliničnih preskušanj 
prednostnih zdravil, ki jih je določila 

i) povečati uspešnost inovativnih kliničnih 
preskušanj prednostnih zdravil, ki jih je 
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Svetovna zdravstvena organizacija; določila Svetovna zdravstvena organizacija
za zadovoljitev potreb po zdravljenju in 
javnega zdravja;

Or. en

Kot je trenutno praksa pri Alzheimerjevi bolezni, naj se z IMI ne financirajo vsa klinična 
preskušanja, ampak samo inovativna.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) razviti nove načine zdravljenja bolezni,
kot je Alzheimerjeva bolezen, pri katerih 
obstaja veliko nezadovoljenih potreb in pri 
katerih so tržne spodbude omejene, kot je
odpornost proti protimikrobnim zdravilom;

iii) razviti nova cepiva, postopke 
diagnosticiranja, zdravila in načine 
zdravljenja bolezni, pri katerih obstaja 
veliko nezadovoljenih potreb, kakršna je 
Alzheimerjeva bolezen, in bolezni, pri 
katerih so tržne spodbude omejene, kot to 
velja za bolezni, povezane z revščino, in 
zapostavljene bolezni ter odpornost proti 
protimikrobnim zdravilom na splošno;

Or. en

Obrazložitev

Načini zdravljenja so samo eden od sestavnih delov širše potrebe po inovacijah na področju 
zdravstva, ki vključuje cepiva, postopke diagnosticiranja in zdravila.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) izboljšati sedanji postopek razvoja 
zdravil z zagotavljanjem podpore za razvoj 
orodij, standardov in pristopov za 
ocenjevanje učinkovitosti, varnosti in 
kakovosti reguliranih medicinskih 
proizvodov.

vi) izboljšati sedanji postopek razvoja 
zdravil z zagotavljanjem podpore za razvoj 
orodij, standardov in pristopov za 
ocenjevanje učinkovitosti, uspešnosti,
varnosti, terapevtske koristi in kakovosti 
reguliranih medicinskih proizvodov;
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Or. en

Obrazložitev

V skladu z literaturo primanjkuje novih zdravil z dodano terapevtsko vrednostjo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

via) s široko izmenjavo podatkov, 
pridobljenih na podlagi projektov IMI2, 
spodbuditi prehod na sistem odprtih 
inovacij ter okrepiti procese sodelovanja 
in kumulacije za rast znanstvenih 
spoznanj.

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava podatkov, pridobljenih na podlagi projektov IMI2, je zato bistvena za okrepitev 
procesov sodelovanja in kumulacije za rast znanstvenih spoznanj. Izmenjava podatkov lahko 
tudi poveča preglednost in odgovornost raziskav ter njihovo zanesljivost, s tem da omogoči 
drugim raziskovalcem, da ponovijo ali razširijo analize.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) spodbujati sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) pri svojih 
dejavnostih v skladu s cilji okvirnega 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s členom 18 uredbe o okvirnem programu Obzorje 
2020.
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Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji prispevek Unije, vključno z 
odobritvami Efte, za Skupno podjetje IMI2 
za kritje upravnih stroškov in stroškov 
poslovanja je 1 725 milijonov EUR in 
vključuje:

Najvišji prispevek Unije, vključno z 
odobritvami Efte, za Skupno podjetje IMI2 
za kritje upravnih stroškov in stroškov 
poslovanja je 1 509 milijonov EUR in 
vključuje:

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga zmanjšanje proračuna Skupnega podjetja IMI2 za 12,5 % zaradi 
splošnega zmanjšanja sredstev za program Obzorje 2020 v okviru večletnega finančnega 
okvira, da se ne ogrozi občutljivo ravnovesje financiranja za skupne raziskave na področju 
zdravstva na eni strani in financiranja za skupne tehnološke pobude na drugi strani.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) do 1 500 milijonov EUR, kolikor znaša 
tudi prispevek federacije EFPIA ali njenih 
sestavnih ali njihovih pridruženih
subjektov;

(a) do 1 312 milijonov EUR, kolikor se 
doda prispevku federacije EFPIA ali njenih 
sestavnih ali njihovih pridruženih 
subjektov;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga zmanjšanje proračuna Skupnega podjetja IMI2 za 12,5 % zaradi 
splošnega zmanjšanja sredstev za program Obzorje 2020 v okviru večletnega finančnega 
okvira, da se ne ogrozi občutljivo ravnovesje financiranja za skupne raziskave na področju 
zdravstva na eni strani in financiranja za skupne tehnološke pobude na drugi strani.

Predlog spremembe 18

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

(b) do 225 milijonov EUR, kolikor znašajo 
tudi dodatni prispevki drugih članov ali 
pridruženih partnerjev oziroma njihovih 
sestavnih ali njihovih pridruženih 
subjektov.

(b) do 197 milijonov EUR, kolikor se doda 
dodatnim prispevkom drugih članov ali 
pridruženih partnerjev oziroma njihovih 
sestavnih ali njihovih pridruženih 
subjektov.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga zmanjšanje proračuna Skupnega podjetja IMI2 za 12,5 % zaradi 
splošnega zmanjšanja sredstev za program Obzorje 2020 v okviru večletnega finančnega 
okvira, da se ne ogrozi občutljivo ravnovesje financiranja za skupne raziskave na področju 
zdravstva na eni strani in financiranja za skupne tehnološke pobude na drugi strani.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) posebne kazalnike uspešnosti v zvezi z 
delovanjem Skupnega podjetja IMI2;

(c) posebne kazalnike uspešnosti v zvezi z 
delovanjem Skupnega podjetja IMI2 iz 
Priloge;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ocenjevanje Poročanje in ocenjevanje

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2017 pripravi 
vmesno oceno Skupnega podjetja IMI2.
Ugotovitve ocene in pripombe sporoči 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2018.

1. Komisija do 31. decembra 2017 pripravi 
vmesno oceno Skupnega podjetja IMI2, v 
kateri upošteva napotke znanstvenega 
sveta za zdravje v skladu s členom 12(2) 
okvirnega programa Obzorje 2020.  Ta 
ocena med drugim vključuje podrobno 
primerjavo vmesnih dosežkov IMI2 s 
posebnimi kazalniki, navedenimi v določbi 
18a Statuta iz priloge k tej uredbi.
Vmesna ocena Skupnega podjetja IMI2 je 
del vmesne ocene okvirnega programa 
Obzorje 2020 in se predloži skupaj z njo. 
Ugotovitve ocene in pripombe sporoči 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2018.

Or. en

Obrazložitev

Naloga znanstvenega sveta za zdravje bo zagotoviti usklajenost vseh prednostnih nalog v 
okviru izziva Zdravje, zato se je treba v postopku ocenjevanja posvetovati z njim. Poleg tega 
ta predlog spremembe odraža spremembe člena 26 uredbe o programu Obzorje 2020, kjer so 
skupne tehnološke pobude zaradi spodbujanja notranje usklajenosti jasno omenjene kot del in 
predmet vmesne ocene Obzorja 2020.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži letno poročilo o napredku, 
ki ga je doseglo skupno podjetje IMI2. 
Poročilo vsebuje podrobnosti glede 
izvajanja, med drugim število predloženih 
predlogov, število predlogov, izbranih za 
financiranje, vrsto udeležencev, vključno 
z MSP, in statistične podatke po državah.
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Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razrešnica glede izvrševanja proračuna 
v zvezi s prispevkom Unije za Skupno 
podjetje IMI2 je del razrešnice, ki jo na 
priporočilo Sveta Evropski parlament da 
Komisiji v skladu s postopkom iz 
člena 319 Pogodbe.

1. Razrešnica glede izvrševanja proračuna 
v zvezi s prispevkom Unije za Skupno 
podjetje IMI2 je skladna s postopkom
razrešnice organov Skupnosti, za katere 
se uporablja člen 209 Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012.

Or. en

Obrazložitev

V členu 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ni omenjen postopek razrešnice; zato 
poročevalka meni, da bi bilo treba razrešnico skupnih tehnoloških pobud vključiti v postopek 
razrešnice organov Skupnosti, za katere se uporablja člen 209 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se lahko za zagotovitev 
skladnosti odloči izvesti revizije iz 
odstavka 1 za udeležence, ki so prejeli 
sredstva od Skupnega podjetja IMI2.

2. Komisija se lahko za zagotovitev 
skladnosti odloči izvesti revizije iz 
odstavka 1 za udeležence, ki so prejeli 
sredstva od Skupnega podjetja IMI2 ali so 
prispevali k dejavnostim, ki jih je 
financiralo Skupno podjetje IMI2.

Or. en

Obrazložitev

V revizije morajo biti vključeni vsi partnerji, ki sodelujejo v raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnostih IMI2.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Komisija in Računsko sodišče za 
izvajanje takih revizij pri prejemnikih 
sredstev od Skupnega podjetja IMI2 v 
skladu z njunimi pristojnostmi.

(b) Komisija in Računsko sodišče za 
izvajanje takih revizij pri udeležencih v 
raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih, 
ki jih je financiralo Skupno podjetje IMI2,
v skladu z njunimi pristojnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor Skupnega podjetja IMI2 
lahko sprejme praktične rešitve za 
izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 1049/2001 že določa pogoje, pod katerimi institucija EU zagotovi dostop do 
dokumentov.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje 
IMI2, se uporablja Uredba (EU) št. … 
[pravila za sodelovanje v programu 
Obzorje 2020 in razširjanje njegovih 
rezultatov]. V skladu z navedeno uredbo se 
Skupno podjetje IMI2 šteje za organ 
financiranja in zagotavlja finančno 

Za ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje 
IMI2, se uporablja Uredba (EU) št. … 
[pravila za sodelovanje v programu 
Obzorje 2020 in razširjanje njegovih 
rezultatov]. V skladu z navedeno uredbo se 
Skupno podjetje IMI2 šteje za organ 
financiranja in zagotavlja finančno 
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podporo posrednim ukrepom, kot je 
določeno v določbi 1 Statuta iz Priloge.

podporo posrednim ukrepom, kot je 
določeno v določbi 1 Statuta iz Priloge.

Odstopanja iz člena 1(3) Uredbe (EU) 
št. … [Pravila za udeležbo in razširjanje v 
programu Obzorje 2020] se stalno 
uporabljajo, da se udeležencem zagotovi 
pravna in postopkovna varnost, omogoči 
čim širša udeležba MSP in podjetij s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo ter 
zagotovi pravična in poštena obravnava 
udeležencev glede lastništva in dostopa do 
rezultatov, pridobljenih v okviru projektov 
IMI2.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka odločno podpira zamisel enega samega sklopa pravil, tj. pravil za udeležbo, za 
vse ukrepe, ki se financirajo v okviru programa Obzorje 2020, vključno s skupnimi 
tehnološkimi pobudami. Če se pojavi potreba po odstopanju od splošnih pravil, mora biti 
odstopanje minimalno in ne sme preprečevati udeležbe subjektom, ki lahko prispevajo k 
uresničitvi ciljev IMI2.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vse neporabljene odobritve na podlagi 
Uredbe (ES) št. 73/2008 se prenesejo na 
Skupno podjetje IMI2.

5. Iz neporabljenih odobritev na podlagi 
Uredbe (ES) št. 73/2008 se prenesejo samo 
nujne odobritve za kritje upravnih 
stroškov razpisov za zbiranje predlogov v 
okviru Skupnega podjetja IMI (IMI1).

Or. en

Obrazložitev

Vsa neporabljena proračunska sredstva IMI1 z izjemo nujnih upravnih izdatkov za njegovo 
dokončanje je treba uporabiti za financiranje projektov 7OP, npr. za podporo za projekte na 
rezervnem seznamu.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) mobilizira vire iz javnega in zasebnega 
sektorja, potrebne za doseganje ciljev 
Skupnega podjetja IMI2;

(a) povečuje zasebne naložbe ter
mobilizira vire iz javnega in zasebnega 
sektorja, potrebne za doseganje ciljev 
Skupnega podjetja IMI2;

Or. en

Obrazložitev
Z dopuščanjem možnosti, da se lahko sredstva iz programa Obzorje 2020 kombinirajo z 
drugimi javnimi viri, se za skupne tehnološke pobude pričakuje, da bodo imele pomemben 
učinek pritegnitve na zasebne naložbe in povezano gospodarsko dejavnost.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) redno pregleduje in po potrebi med 
izvajanjem prilagaja strateški raziskovalni 
program Skupnega podjetja IMI2 glede na 
dosežke v znanosti;

(b) redno pregleduje in po potrebi med 
izvajanjem prilagaja strateški raziskovalni 
program Skupnega podjetja IMI2 glede na 
dosežke v znanosti, pri čemer se posvetuje 
z znanstvenim svetom za zdravje 
programa Obzorje 2020 v skladu s 
členom 12(2) programa Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

Ker bo naloga znanstvenega sveta za zdravje zagotoviti usklajenost vseh prednostnih nalog v 
okviru izziva Zdravje, poročevalka meni, da bo imel strateški raziskovalni program Skupnega 
podjetja IMI2 koristi od prispevka sveta.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vzpostavi in razvija tesno in dolgoročno 
sodelovanje med Unijo, drugimi člani, 
pridruženimi partnerji in drugimi déležniki, 
kot so druge industrijske panoge, 
regulatorni organi, organizacije pacientov, 
akademski krogi in klinični centri, ter 
sodelovanje med industrijo in akademskimi 
krogi;

(c) vzpostavi in razvija tesno in dolgoročno 
sodelovanje med Unijo, drugimi člani, 
pridruženimi partnerji in drugimi déležniki, 
kot so druge industrijske panoge, 
regulatorni organi, neodvisne organizacije 
pacientov, akademski krogi, raziskovalne 
organizacije in klinični centri, ter 
sodelovanje med industrijo in akademskimi 
krogi, pri tem pa zagotovi najširšo možno 
udeležbo tako z geografskega vidika kot z 
vidika velikosti udeležencev;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da bo sodelovanje različnih deležnikov okrepilo rezultate in legitimnost 
Skupnega podjetja IMI2.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) učinkovito podpira raziskave in 
inovacije na področju bioznanosti, 
predvsem z nepovratnimi sredstvi;

(e) učinkovito podpira predkonkurenčne
raziskave in inovacije na področju 
bioznanosti, predvsem z nepovratnimi 
sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opredeli in izvaja letni delovni načrt 
Skupnega podjetja IMI2, predvsem z 
razpisi za zbiranje predlogov;

(f) opredeli in izvaja letni delovni načrt 
Skupnega podjetja IMI2, predvsem z
javnimi in konkurenčnimi razpisi za 
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zbiranje predlogov;

Or. en

Obrazložitev

Vsi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih organizirajo skupna podjetja za izvajanje skupnih 
tehnoloških pobud, morajo biti odprti in konkurenčni. Predloge, ki se bodo financirali, je 
treba izbrati na podlagi nadrejenega merila znanstvene odličnosti.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) objavlja razpise za zbiranje predlogov 
in pripravlja druge potrebne postopke za 
financiranje, ocenjuje predloge ter 
dodeljuje razpoložljiva finančna sredstva 
projektom v skladu z veljavnimi pravili;

(g) objavlja javne in konkurenčne razpise 
za zbiranje predlogov in pripravlja druge 
potrebne postopke za financiranje, ocenjuje 
predloge ter dodeljuje razpoložljiva 
finančna sredstva projektom v skladu z 
veljavnimi pravili;

Or. en

Obrazložitev

Vsi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih organizirajo skupna podjetja za izvajanje skupnih 
tehnoloških pobud, morajo biti odprti in konkurenčni. Predloge, ki se bodo financirali, je 
treba izbrati na podlagi nadrejenega merila znanstvene odličnosti.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) objavlja informacije o projektih, 
vključno z imeni udeležencev in zneskom 
finančnega prispevka Skupnega podjetja 
IMI2 na udeleženca;

Or. en
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Obrazložitev

Kadar so vključene javne naložbe, je potrebna največja možna preglednost, tudi pri skupnih 
tehnoloških pobudah. Da se lahko oceni in upraviči dodana vrednost IMI2, je nujna 
preglednost v zvezi z vsemi financiranimi projekti.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izvaja dejavnosti informiranja, 
komuniciranja, izkoriščanja in razširjanja 
rezultatov, pri čemer smiselno uporablja 
določbe člena 22 Uredbe (EU) 
št. […]/2013 [okvirni program 
Obzorje 2020];

(h) izvaja dejavnosti informiranja, 
komuniciranja, izkoriščanja in razširjanja 
rezultatov, pri čemer uporablja določbe
člena 28 okvirnega programa 
Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) organizira najmanj en letni sestanek z 
interesnimi skupinami, in tako v razmerju 
do njih zagotavlja odprtost in preglednost
raziskovalnih dejavnosti Skupnega podjetja 
IMI2;

(i) organizira najmanj en letni sestanek z 
interesnimi skupinami in tako v razmerju 
do njih zagotavlja odprtost, preglednost in
odgovornost raziskovalnih dejavnosti 
Skupnega podjetja IMI2 prek foruma 
deležnikov;

Or. en

Predlog spremembe 38

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

(b) po sprejetju tega statuta s podpisom 
potrditvenega dopisa Evropska federacija 
farmacevtske industrije in združenj (v 
nadaljnjem besedilu: EFPIA).

(b) po sprejetju tega statuta s podpisom 
potrditvenega dopisa Evropska federacija 
farmacevtske industrije in združenj (v 
nadaljnjem besedilu: EFPIA), nepridobitno 
združenje, registrirano v skladu s 
švicarsko zakonodajo (pod številko 4749) s 
stalnim uradom v Bruslju v Belgiji.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ima 50 % glasovalnih pravic.
Glas Komisije je nedeljiv. Vsak član lahko 
dodeli svoje glasovalne pravice svojim 
predstavnikom v upravnem odboru. Člani 
poskušajo po svojih najboljših močeh 
doseči soglasje. Če to ni doseženo, upravni 
odbor sprejema odločitve z vsaj 75-
odstotno večino vseh glasov, vključno z 
glasovi tistih, ki niso navzoči.

Komisija ima 50 % vseh glasovalnih 
pravic. Glas Komisije je nedeljiv. Vsak 
član lahko dodeli svoje glasovalne pravice 
svojim predstavnikom v upravnem odboru.
Člani poskušajo po svojih najboljših močeh 
doseči soglasje. Če to ni doseženo, upravni 
odbor sprejema odločitve z vsaj 75-
odstotno večino vseh glasov, vključno z 
glasovi tistih, ki niso navzoči.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 6 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik skupine predstavnikov držav 
ima pravico, da se sestankov upravnega 
odbora udeležuje kot opazovalec.

Predsednik skupine predstavnikov držav 
ima pravico, da se sestankov upravnega 
odbora udeležuje kot opazovalec in 
sodeluje v razpravah, vendar nima 
glasovalne pravice.

Predsednik znanstvenega odbora ima 
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pravico, da se udeležuje sestankov 
upravnega odbora in sodeluje v 
razpravah, vendar nima glasovalne 
pravice.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 6 – odstavek 2 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravni odbor sprejme svoj poslovnik. Upravni odbor sprejme in objavi svoj 
poslovnik.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) po posvetovanju z znanstvenim 
odborom in skupino predstavnikov držav 
sprejme letni delovni načrt ter ustrezne 
ocene odhodkov, ki jih predlaga izvršni 
direktor v tesnem sodelovanju s 
svetovalnimi skupinami iz določbe 7(2)(q);

(h) po posvetovanju z znanstvenim 
odborom, skupino predstavnikov držav in 
znanstvenim svetom za zdravje iz 
programa Obzorje 2020 sprejme letni 
delovni načrt ter ustrezne ocene odhodkov, 
ki jih predlaga izvršni direktor v tesnem 
sodelovanju s svetovalnimi skupinami iz 
določbe 7(2)(q);

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 7 – odstavek 2 – točka m
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) odobri seznam predlogov, izbranih za 
financiranje;

(m) odobri seznam predlogov, izbranih za 
financiranje na podlagi prednostnega 
seznama, ki ga sestavi svet neodvisnih 
strokovnjakov v skladu s členom 40 
Uredbe (EU) št. .../2013 [pravila za 
udeležbo in razširjanje v programu 
Obzorje 2020];

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s členom 37 pravil za udeležbo programa Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 7 – odstavek 2 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) po potrebi ustanavlja svetovalne 
skupine poleg organov Skupnega podjetja 
IMI2;

(q) po potrebi prek javnih razpisov
ustanavlja svetovalne skupine poleg 
organov Skupnega podjetja IMI2;

Or. en

Obrazložitev

Ustanovitev dodatnih svetovalnih skupin in imenovanje njihovih članov mora potekati na 
podlagi največje možne preglednosti in objektivnih meril.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 9 – odstavek 4 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) pravočasno upošteva in spremlja 
upoštevanje vseh priporočil iz končne 
ocene Skupnega podjetja IMI, vmesne 
ocene Skupnega podjetja IMI2 in vseh 
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drugih zadevnih ocen dejavnosti IMI2; 

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znanstveni odbor sestavlja največ sedem
članov, ki so imenovani za eno leto z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Izmed 
svojih članov izvoli predsednika za eno 
leto.

1. Znanstveni odbor sestavlja največ 15
članov, ki so imenovani za dve leti z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Izmed 
svojih članov izvoli predsednika za eno 
leto. Pri imenovanju članov v odbor je 
treba upoštevati načelo enakosti spolov v 
skladu s členom 16 okvirnega programa 
Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi se lahko za posebne ad hoc 
naloge za omejeno obdobje imenujejo 
dodatni strokovnjaki.

Po potrebi se lahko za posebne ad hoc 
naloge za omejeno obdobje imenujejo 
dodatni strokovnjaki, in sicer po enakem 
postopku kot stalni člani znanstvenega 
odbora.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni odbor določi posebna merila in 
izbirni postopek za sestavo znanstvenega 
odbora ter imenuje njegove člane. Pri tem
upošteva možne kandidate, ki jih predlaga 
skupina predstavnikov držav za pobudo za 
inovativna zdravila 2.

3. Upravni odbor določi posebna merila in 
izbirni postopek za sestavo znanstvenega 
odbora ter imenuje njegove člane. Pri tem
za člane imenuje možne kandidate, ki jih 
predlaga skupina predstavnikov držav za 
pobudo za inovativna zdravila 2.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) svetuje glede znanstvenih prednostnih 
nalog, ki jih je treba obravnavati v letnih 
delovnih načrtih;

(a) svetuje glede znanstvenih prednostnih 
nalog, ki jih je treba obravnavati v letnih 
delovnih načrtih, vključno z osnutki 
besedil razpisov;

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v sodelovanju z znanstvenim svetom 
za zdravje programa Obzorje 2020 svetuje 
glede znanstvenih prednostnih nalog, ki 
jih je treba vključiti v strateški 
raziskovalni program;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je treba zagotoviti večje znanstveno usmerjanje, zlasti ker se zdi, da 
ima znanstveni odbor od popravka znanstvenega raziskovalnega programa IMI v letih 2010–
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2011 manjšo vlogo.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znanstveni odbor se sestane najmanj
enkrat na leto. Sestanke sklicuje njegov 
predsednik.

5. Znanstveni odbor se sestane najmanj
dvakrat na leto. Sestanke sklicuje njegov 
predsednik.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Znanstveni odbor lahko Skupnemu 
podjetju IMI2 na lastno pobudo daje 
strokovna in znanstvena priporočila ter 
priporočila v zvezi z vodenjem.
Skupno podjetje IMI2 obvesti znanstveni 
odbor o upoštevanju takih priporočil in 
navede morebitne razloge za to, da jih ne 
upošteva.

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Znanstveni odbor sprejme svoj 
poslovnik.

7. Znanstveni odbor sprejme in objavi svoj 
poslovnik.

Or. en
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupina predstavnikov držav se sestane 
najmanj enkrat na leto. Sestanke sklicuje 
njen predsednik. Udeležita se jih 
predsednik upravnega odbora in izvršni 
direktor ali njuna predstavnika.

2. Skupina predstavnikov držav se sestane 
najmanj dvakrat na leto. Sestanke sklicuje 
njen predsednik. Udeležita se jih 
predsednik upravnega odbora in izvršni 
direktor ali njuna predstavnika.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napredku pri programu Skupnega 
podjetja IMI2 in doseganju njegovih ciljev;

(a) napredku pri programu Skupnega 
podjetja IMI2 in doseganju njegovih ciljev, 
vključno s postopkom ocenjevanja 
razpisov in predlogov ter o njihovih 
rezultatih, in sicer enako celovito in 
podrobno kot programskemu odboru;

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povezavah z okvirnim programom 
Obzorje 2020;

(c) skladnosti z okvirnim programom 
Obzorje 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) letnih delovnih načrtih; (d) letnih delovnih načrtih, vključno z 
osnutki besedil razpisov;

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) smotrnosti vključitve dane 
raziskovalne prednostne naloge Skupnega 
podjetja IMI2 v redne razpise okvirnega 
programa Obzorje 2020, da se razvijejo 
nove sinergije s strateško pomembnimi 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
dejavnostmi;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s členom 19 uredbe o okvirnem programu Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupina predstavnikov držav sprejme 
svoj poslovnik.

6. Skupina predstavnikov držav sprejme in 
objavi svoj poslovnik.
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Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 18 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

18a – Kazalniki
Kazalniki uspešnosti za ocenjevanje napredka glede na cilje, določene v členu 2, so:
Znanstveni in tehnološki napredek

Kazalnik Cilj
Spremljanje 
doseganja ciljev 
Skupnega podjetja

Spremljanje doseganja 
posameznih ciljev

Glej oddelek 3.2 Poročila o 
oceni učinka.

Število vzpostavljenih 
omrežij za odprte inovacije

Tri omrežja za odprte 
inovacije med različnimi 
industrijskimi panogami in 
dve omrežji za klinična 
preskušanja.

Število oblikovanih 
strateških programov zunaj 
Skupnega podjetja

Oblikovani strateški 
programi na treh 
raziskovalnih področjih, 
opredeljenih s posameznimi 
cilji v oddelku 3.2.

Število vzpostavljenih 
partnerstev

Partnerstva na 16 
raziskovalnih področjih, 
opredeljenih s posameznimi 
cilji v oddelku 3.2.

Spremljanje izvajanja 
strateškega 
raziskovalnega 
programa

Število podatkovnih točk, 
analiziranih za 
nepristransko molekularno 
taksonomijo bolezni

5 milijonov podatkovnih 
točk.

Število razvrščenih bolezni 4 področja bolezni.
Število analiziranih 
preskusov za učenje na 
podlagi negativnih 

125 preskusov.
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rezultatov
Stopnja upoštevanja ciljev 
politike zdravja, 
demografskih sprememb in 
dobrega počutja

Strateški raziskovalni 
program mora obravnavati 
točki 1.1.2, 1.2.2, dele točke 
1.2.3 in dele točke 1.3.1 
delnega splošnega pristopa 
okvirnega programa 
Obzorje 2020.

Spremljanje delovanja Skupnega podjetja
Izbira projektov in 
dodelitev finančnih 
sredstev

Čas do dodelitve 270 dni.

Čas do plačila 30 dni.
Stopnja upoštevanja 
časovnega načrta

Proračunska sredstva so 
dodeljena in razpisi 
objavljeni skladno s tem.

Stopnja sodelovanja MSP 
in koristi

Od začetka se 20 % 
finančnih sredstev za IMI2 
nameni za MSP, koristi za 
MSP pa se merijo od 
drugega leta: najmanj 70 % 
anketirancev iz MSP 
navaja, da imajo koristi od 
strokovnega znanja in 
izkušenj industrijskih in/ali 
akademskih partnerjev; 
80 % jih navaja, da ciljev 
ne bi bilo mogoče doseči 
brez podpore IMI2.

Učinkovitost 
raziskovalnega 
programa

Število objav Povprečno 20 objav na 
10 milijonov EUR 
finančnih sredstev.

Dejavnik učinka revij, v 
katerih so članki objavljeni

Povprečni dejavnik učinka 
10 % nad povprečjem EU.

Vpliv objav Citiranost 20 % nad 
povprečjem za publikacije 
EU.

Število patentov Povprečno 2 vlogi za 
patente na 
10 milijonov EUR 
finančnih sredstev.

Intenzivnost raziskav in 
razvoja

Odstotek medletnega 
spreminjanja deleža letnih 
izdatkov za R&R glede na 
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skupne izdatke družb 
federacije EFPIA

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da bi bilo treba bolj poudariti in narediti bolj opazne določbe o pritegnitvi 
zasebnih naložb. Zato je bil za družbe federacije EFPIA, sočlana Skupnega podjetja IMI, 
uveden nov kazalnik intenzivnosti R&R.
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OBRAZLOŽITEV

Pobuda za inovativna zdravila 2 (IMI2) bo nasledila IMI1, skupno tehnološko pobudo, 
vzpostavljeno v okviru sedmega okvirnega programa, čeprav bo imela drugačen področje 
delovanja, saj se bo njen poudarek s predkonkurenčnih biomedicinskih raziskav preusmeril na 
javno zdravje. Zato bo imela IMI2 širši program, ki bo obsegal celoten tok inovacij, vključno 
z drugimi panogami bioznanosti, in ne bo vključeval samo raziskav, ampak tudi trženje 
inovativnih zdravil.

Kot je navedeno v drugem vmesnem poročilu o IMI1, je sedanji predlog posledica procesa 
učenja, ki je značilen za vsak nov program. Kljub temu so po mnenju poročevalke pri 
nekaterih vprašanjih še vedno možne izboljšave, predvsem v smislu:

boljše uskladitve s programom Obzorje 2020;

preglednejše, odgovornejše in bolj participativne strukture upravljanja;

večjega znanstvenega usmerjanja.

Uskladitev s programom Obzorje 2020

Evropski parlament je med pogajanji o svežnju Obzorje 2020 upošteval priporočila strokovne 
skupine o vmesni oceni sedmega okvirnega programa in poznejše revizijsko poročilo EP, v 
katerem se je pozvalo k uporabi enotnega sklopa pravil za celoten program in hkratni 
zagotovitvi tematske usklajenosti vseh instrumentov ob upoštevanju jasne evropske dodane 
vrednosti. Ker so bili v zvezi s skupnimi tehnološkimi pobudami izraženi nekateri pomisleki, 
je Evropski parlament vložil veliko truda v zagotavljanje primerne skladnosti tega instrumenta 
z zgoraj navedenimi načeli.

Zato člen 19 uredbe o okvirnem programu krepi merila za identifikacijo in upravljanje tega 
instrumenta s posebnim poudarkom na (i) prikazani dodani vrednosti instrumenta, (ii) 
opredelitvi jasnih in merljivih družbenih in konkurenčnih ciljev, (iii) uravnoteženem 
prispevku zasebnega sektorja glede na proračun EU, (iv) upoštevanju pravil za udeležbo, (v) 
dopolnjevanju z drugimi deli programa Obzorje 2020, (vi) sodelovanju vseh zainteresiranih 
strani celotne vrednostne verige ter (vii) prikazu odprtega, preglednega in participativnega 
sistema upravljanja. 

Poleg tega člen 26 uredbe o okvirnem programu določa poglobljeno oceno skupnih 
tehnoloških pobud, ki naj se vključi v vmesno oceno programa Obzorje 2020, vključno z, med 
drugim, analizo njihove odprtosti, preglednosti in učinkovitosti.

Druge določbe uredbe o okvirnem programu Obzorje 2020, ki se prenašajo v to uredbo, so:

 večja udeležba MSP (glej člen 18 uredbe o okvirnem programu Obzorje 2020), 
pri čemer je treba upoštevati, da je zanimanje industrije in akademikov za 
izmenjavo znanja z MSP na podlagi vprašalnika udeležencev projekta IMI zelo 
majhno;
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 usklajevanje z znanstvenim svetom za zdravje programa Obzorje 2020 (glej 
člen 12 uredbe o okvirnem programu Obzorje 2020);

 izrecno upoštevanje splošnih načel programa Obzorje 2020, kot sta odprt 
dostop in uravnotežena zastopanost obeh spolov (glej člen 15 in 15b uredbe o 
okvirnem programu Obzorje 2020);

 zagotovilo, da področja, ki jih pokrivajo javno-zasebna partnerstva, niso 
samodejno izključena iz delovnih programov, saj je njihov namen dopolnjevati 
in ne nadomeščati rednih nadnacionalnih projektov sodelovanja (glej člen 19 
uredbe o okvirnem programu Obzorje 2020);

 vključitev razvoja izdelkov, namenjenih zdravljenju bolezni, povezanih z 
revščino, in zapostavljenih bolezni (glej prilogo uredbe o okvirnem programu 
Obzorje 2020, izziv Zdravje).

Proračun

Svet se je kljub ponavljajočim se priporočilom Evropskega parlamenta, naj se za program 
Obzorje 2020 nameni 100 milijard EUR, odločil zmanjšati Komisijin predlog proračuna za 
12,5 %. Zaradi te odločitve in dejstva, da je v poročilu poslanke Riera o okvirnem programu 
Obzorje 2020 navedeno, da bi moral biti program še naprej namenjen predvsem 
nadnacionalnim srednje velikim predkonkurenčnim projektom sodelovanja na področju R&R, 
poročevalka za enak odstotek, kot je odstotek skupnega zmanjšanja sredstev za Obzorje 2020 
v okviru večletnega finančnega okvira, zmanjšuje tudi proračun za Skupno podjetje IMI2.

Poročevalka tudi predlaga, da se prenos neporabljenih odobritev Skupnega podjetja IMI1 na 
Skupno podjetje IMI2 omeji na upravne stroške, ki izhajajo iz upravljanja tekočih projektov 
IMI1. Preostala neporabljena sredstva naj se prenesejo na redne razpise 7OP (npr. za 
financiranje tistih odličnih projektov, ki so trenutno na rezervnih seznamih).

Poročevalka meni, da bi bilo treba bolj poudariti in narediti bolj opazne določbe o povečanju 
prispevkov industrije v naravi. Zato je bil uveden nov kazalnik intenzivnosti R&R in 
poudarjena obveznost širitve naknadnih revizij prispevkov v naravi.

Politika na področju pravic intelektualne lastnine

Kot so pokazali rezultati „javnega posvetovanja o načrtih za javno-zasebno partnerstvo na 
področju raziskav in inovacij v bioznanosti v okviru programa Obzorje 2020“ in vmesni oceni 
Skupnega podjetja IMI, deležniki še vedno izražajo pomembne pomisleke v zvezi s politiko 
Skupnega podjetja IMI na področju pravic intelektualne lastnine. Kot je navedeno zgoraj, 
Evropski parlament odločno zagovarja upoštevanje vseh pravil za udeležbo in zato poziva 
člane Skupnega podjetja IMI, naj sprejmejo pristop, ki:

 ne ustvarja ovir, ki bi lahko odvrnile odlična MSP, univerze in raziskovalne 
organizacije ter organizacije bolnikov od udeležbe v IMI; 

 uresničuje pravično porazdelitev pravic;
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 zagotavlja pravno varnost od samega začetka.

Če bo treba sprejeti delegirani akt za odstopanje od pravil za udeležbo, bo Parlament skrbno 
spremljal, da bo skladen z zgoraj navedenimi načeli in ne bo zbujal občutka neravnovesja med 
udeleženci.

Večje znanstveno usmerjanje

Naslednja kritika, ki so jo večkrat izrazili deležniki v svojem odzivu na prej omenjeno javno 
posvetovanje, je bila, da raziskovalna skupnost ni bila dovolj vključena v opredeljevanje 
strateških raziskovalnih programov. 

Treba je tudi zagotoviti, da so teme za raziskave skladne z resničnim javnim interesom in jih 
javnost ne vidi kot orodje, ki bo omogočilo izkrivljanje trga. Zato se poročevalki zdi izjemno 
pomembno, da se znanstveni odbor ne samo utrdi kot najpomembnejši organ Skupnega 
podjetja IMI, ampak tudi, da se njegova pooblastila razširijo, da se zagotovi njegovo dejavno 
sodelovanje pri opredeljevanju znanstvenih prednostnih nalog, ki se vključijo v strateški 
raziskovalni program.

Po drugi strani je treba na podlagi sodelovanja znanstvenega sveta za zdravje programa 
Obzorje 2020 zagotoviti večjo skladnost in strateško načrtovanje v okviru izziva Zdravje.

Preglednejše in odgovornejše upravljanje

Namen zadnjega niza predlogov sprememb je povečati preglednost in odgovornost strukture 
upravljanja Skupnega podjetja IMI ter okrepiti procese odločanja, da se ponovno potrdi 
njegova legitimnost in zagotovi, da imajo vsi organi potrebna sredstva za izpolnjevanje svojih 
nalog na tem posebej občutljivem področju, na katerem mora biti javni interes glavno gonilo 
vseh dejavnosti IMI.


