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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

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih 
rezultatov (2014–2020)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0810),

– ob upoštevanju člena 294(2), členov 173 in 183 ter drugega odstavka člena 188 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C7-0465/2011),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne xx. xx. 2012,1

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
razvoj in Odbora za proračun (A7-0000/2012),

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 uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo ustrezno odražati 
priporočila Evropskega parlamenta, kot so 
povzeta v „Poročilu o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, in Sveta v zvezi s 
poenostavitvijo upravnih in finančnih 
zahtev okvirnih raziskovalnih programov. 

(4) Pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo ustrezno odražati 
priporočila Evropskega parlamenta, kot so 
povzeta v „Poročilu o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, in Sveta v zvezi s 
poenostavitvijo upravnih in finančnih 
zahtev okvirnih raziskovalnih programov. 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Pravila morajo zagotoviti nadaljevanje 
ukrepov za poenostavitev, ki so se izvajali 
že v skladu s Sklepom št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013), ter nadaljevati z 
zmanjševanjem upravnih bremen za 
udeležence in zapletenosti finančnih 
določb, da se zmanjšajo finančne napake. 
Pravila morajo tudi ustrezno obravnavati 
skrbi in priporočila raziskovalne skupnosti, 
ki izhajajo iz razprave, začete s Sporočilom 
Komisije z dne 29. aprila 2010 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij o „Poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, ki mu je sledila zelena knjiga 
z dne 9. februarja 2011 „Spremeniti izzive 
v priložnosti: na poti k skupnemu 
strateškemu okviru za financiranje raziskav 
in inovacij v EU“.

Pravila morajo zagotoviti nadaljevanje 
ukrepov za poenostavitev, ki so se izvajali 
že v skladu s Sklepom št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) ter končnim 
poročilom strokovne skupine „Vmesna 
ocena Sedmega okvirnega programa“ z 
dne 12. novembra 2010, ter nadaljevati z 
zmanjševanjem upravnih bremen za 
udeležence in zapletenosti finančnih 
določb, da se zmanjšajo finančne napake. 
Pravila morajo tudi ustrezno obravnavati 
skrbi in priporočila raziskovalne skupnosti, 
ki izhajajo iz razprave, začete s Sporočilom 
Komisije z dne 29. aprila 2010 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij o „Poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov“, ki sta mu sledila zelena knjiga 
z dne 9. februarja 2011 „Spremeniti izzive 
v priložnosti: na poti k skupnemu 
strateškemu okviru za financiranje raziskav 
in inovacij v EU“ ter zadevno javno 
posvetovanje, ki ga je Komisija začela s 
skupnostjo zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka Komisije za Obzorje 2020, COM(2011) 809 konč., str. 102: „[…] posvetovanje 
z zainteresiranimi stranmi in institucijami o nadaljnjih poenostavitvah in ocena učinkov 
Obzorja 2020 jasno kažejo, da je nadaljevanje načina financiranja, ki temelji na povračilu 
dejanskih stroškov, ugodnejša možnost.“

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovi skladnost z drugimi 
programi, ki jih financira Unija, je treba 

(5) Da se zagotovi skladnost z drugimi 
programi, ki jih financira Unija, je treba 
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Obzorje 2020 izvajati v skladu z Uredbo 
(EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za letni proračun Unije, in 
delegirano Uredbo Komisije (EU) št. X/X z 
dne […] o spremembi podrobnih pravil za 
izvajanje finančne uredbe.

Obzorje 2020 izvajati v skladu z Uredbo 
(EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne […] o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za letni proračun Unije, in 
delegirano Uredbo Komisije (EU) št. X/X z 
dne […] o spremembi podrobnih pravil za 
izvajanje finančne uredbe, pri tem pa 
ustrezno upoštevati posebnost dejavnosti s 
področja raziskav in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zagotoviti je treba celovit pristop z 
združitvijo dejavnosti, ki jih obsegajo 
sedanji Sedmi okvirni program za 
raziskave, Okvirni program za 
konkurenčnost in inovacije ter Evropski 
inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), 
da se zagotovi lažje sodelovanje, ustvari 
skladnejši sklop instrumentov ter poveča 
znanstveni in gospodarski učinek ob 
istočasnem preprečevanju podvajanja in 
drobljenja. Zaradi zagotovitve skladnega 
okvira je treba uporabljati skupna pravila, 
ki bi morala olajšati sodelovanje v 
programih, financiranih s sredstvi Unije iz 
proračuna Obzorje 2020, vključno s 
sodelovanjem v programih, ki jih 
upravljajo Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo, skupna podjetja ali katere koli 
druge strukture v skladu s členom 187 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali 
sodelovanje v programih, ki jih izvajajo 
države članice v skladu s členom 185 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Vendar pa je treba zagotoviti 
prilagodljivost pri sprejemanju posebnih 
pravil, če je to utemeljeno s posebnimi 
potrebami posameznih ukrepov in 

(6) Zagotoviti je treba celovit pristop z 
združitvijo dejavnosti, ki jih obsegajo 
sedanji Sedmi okvirni program za 
raziskave, Okvirni program za 
konkurenčnost in inovacije ter Evropski 
inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), 
da se zagotovi lažje sodelovanje, ustvari 
skladnejši sklop instrumentov ter poveča 
znanstveni in gospodarski učinek ob 
istočasnem preprečevanju podvajanja in 
drobljenja. Zaradi zagotovitve skladnega 
okvira je treba uporabljati skupna pravila, 
ki bi morala olajšati sodelovanje v 
programih, financiranih s sredstvi Unije iz 
proračuna Obzorje 2020, vključno s 
sodelovanjem v programih, ki jih 
upravljajo Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo, skupna podjetja ali katere koli 
druge strukture v skladu s členom 187 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali 
sodelovanje v programih, ki jih izvajajo 
države članice v skladu s členom 185 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Komisija s tem soglaša.

Or. en

(Glej spodaj.)

Obrazložitev

Za ohranitev enotnega sklopa skupnih pravil mora ta uredba določati posebna pravila za 
navedene ukrepe ali programe, pri tem pa še vedno omogočati prilagodljivost na področjih iz 
te uredbe.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo poskrbeti za skladen, 
celovit in pregleden okvir za zagotavljanje 
čim bolj učinkovitega izvajanja ob 
upoštevanju potrebe po lahkem dostopu za 
vse udeležence, predvsem za mala in 
srednje velika podjetja, na podlagi 
poenostavljenih postopkov. Finančna 
pomoč Unije se lahko zagotavlja v 
različnih oblikah.

(9) Ta pravila za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov morajo poskrbeti za skladen, 
celovit in pregleden okvir za zagotavljanje 
čim bolj učinkovitega izvajanja ob 
upoštevanju potrebe po lahkem dostopu za 
vse udeležence, predvsem za mala in 
srednje velika podjetja, na podlagi 
poenostavljenih postopkov.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Finančna pomoč Unije se lahko 
zagotavlja v različnih oblikah, tako da se 
izbere ukrep, ki je najprimernejši za 
podporo ciljev programa Obzorje 2020 in 
ustreza posebnim potrebam ciljnih 
upravičencev.

Or. en
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Obrazložitev

Dodana je bila še ena uvodna izjava zaradi poudarka, da mora biti glavno merilo za izbiro 
med različnimi oblikami financiranja primernost ukrepa z vidika posameznega cilja.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Glede na drugačnost in posebne 
potrebe različnih udeležencev iz 
raziskovalne skupnosti bi bilo treba s 
pravili za sodelovanje določiti nadaljnje 
zmanjšanje kombinacij stopenj 
financiranja in metod za opredeljevanje 
posrednih stroškov, hkrati pa ohraniti 
razlikovanje med 
univerzami/raziskovalnimi središči, 
industrijo, nepridobitnimi organizacijami 
in MSP, kot je jasno navedeno v 
odstavku 17 Resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 11. novembra 2010 o 
poenostavitvi izvajanja raziskovalnih 
okvirnih programov1.
_____________
1 UL C 74E, 13.3.2012, str. 34.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se preprečila preobsežna poenostavitev programa Obzorje 2020, pri kateri se ne bi 
upoštevale niti najosnovnejše razlike med zainteresiranimi stranmi in ki bi tako lahko 
povzročila neželene učinke v smislu zmanjšanega sodelovanja nekaterih zainteresiranih 
strani, ki so trenutno postavljene v slabši položaj, mora Parlament opozoriti na odstavek 17 
poročila Marie da Graça Carvalho, v katerem je bil jasno izražen poziv k poenostavljenemu 
sistemu, s katerim je treba ohraniti sedanje (dobro utemeljeno) razlikovanje med 
zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) V teh pravilih za sodelovanje in 
razširjanje rezultatov bi bilo treba 
upoštevati tudi posebne potrebe po 
financiranju za MSP ter za podjetja z 
majhno in srednjo tržno kapitalizacijo, da 
bi se sprostil njihov potencial na področju 
raziskav in inovacij, prav tako pa bi bilo 
treba ustrezno upoštevati posebnosti 
različnih vrst MSP in različnih sektorjev. 
S pravili za sodelovanje bi bilo treba 
ustrezno omogočiti skrajšanje „časa do 
dodelitve“ na največ šest mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odstavka 38 in 39 poročila Marie da Graça Carvalho.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Primerno je določiti pogoje za 
zagotovitev finančnih sredstev Unije za 
udeležence ukrepov v okviru programa 
Obzorje 2020. Zaradi zmanjšanja 
zapletenosti obstoječih pravil za 
financiranje in povečanja prilagodljivosti 
pri izvajanju projektov je treba sprejeti 
poenostavljen sistem povračila stroškov z 
večjo uporabo pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in lestvic stroškov na 
enoto. Zaradi poenostavitve je treba 
uporabljati enotno stopnjo povračila za 
vsako vrsto ukrepa, brez razlikovanja 
glede na vrsto udeležencev.

(12) Primerno je določiti pogoje za 
zagotovitev finančnih sredstev Unije za 
udeležence ukrepov v okviru programa 
Obzorje 2020. Zaradi zmanjšanja 
zapletenosti obstoječih pravil za 
financiranje je treba sprejeti poenostavljen 
sistem povračila stroškov z večjo uporabo 
pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in 
lestvic stroškov na enoto.

Or. en
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Obrazložitev

Večja prilagodljivost med izvajanjem projektov ne pomeni manjše zapletenosti za udeležence, 
ampak prej nasprotno. Z enotno stopnjo financiranja se ne upoštevajo posebne potrebe 
nekaterih udeležencev, poleg tega pa taka stopnja ni privlačna za udeležence, ki opravljajo 
raziskovalne dejavnosti pri inovativnih projektih. Ni verjetno, da bi drugi udeleženci 
financirali partnerje pri raziskavah. Taka shema bi pomenila tudi oviro za konzorcije 
projektov in bi bistveno upočasnila postopek prijave.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Posebne izzive na področju raziskav 
in inovacij je treba obravnavati z novimi 
oblikami financiranja, kot so nagrade, 
predkomercialno naročanje in javno 
naročanje inovativnih rešitev, ki zahtevajo 
posebna pravila.

(13) Posebne izzive na področju raziskav 
in inovacij je treba obravnavati z novimi 
oblikami financiranja, kot so nagrade, 
predkomercialno naročanje in javno 
naročanje inovativnih rešitev, ter s 
posebnimi vrstami organov financiranja, 
kot so sedanje in na novo predvidene 
pobude za načrtovanje programov na 
podlagi členov 185 in 187 PDEU ter 
člena [55] Uredbe (EU) št. XX/XX 
[finančna uredba]. Te nove oblike 
financiranja in te različne vrste organov 
financiranja zahtevajo posebna pravila, ki 
jih je treba določiti v tej uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Za okrepitev zamisli o enotnem sklopu pravil je bil pravilom za sodelovanje dodan nov naslov 
„Posebne določbe“, ki se nanaša na posebne vrste organov financiranja ter na nove 
razpoložljive oblike financiranja.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Primerno je uporabljati različne 
oblike financiranja in po potrebi združiti 
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različne vrste organov financiranja. Zlasti 
finančne instrumente bi bilo treba 
uporabljati dopolnilno, kadar bi ti 
instrumenti pomagali še bolj spodbuditi 
zasebne naložbe v raziskave in inovacije, 
vključno z naložbami tveganega kapitala v 
inovativna podjetja in zlasti v MSP, ter 
kadar zastavljenih rezultatov ni mogoče 
učinkovito doseči z donacijami in so 
ukrepi v glavnem dejavnosti pred 
komercializacijo.

Or. en

Obrazložitev

Finančni instrumenti so namenjeni zagotavljanju in pospeševanju zasebnih naložb v inovacije 
ter premagovanju „doline smrti“ v fazi predkomercialnega naročanja. Kombinacijo z 
dejavnostmi pred komercializacijo je treba okrepiti in poudariti povsod v pravilih za 
sodelovanje, tudi v temu namenjenem členu „posebnih določb“, ki določa splošne pogoje za 
uporabo finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za ohranitev enakih konkurenčnih 
pogojev za vse dejavna podjetja na 
notranjem trgu, morajo biti sredstva, ki jih 
nudi program Obzorje 2020, zasnovana v 
skladu s pravili o državni pomoči, da se 
zagotovi učinkovitost javne porabe in 
preprečijo izkrivljanja na trgu, kot so 
izrinjanje zasebnih sredstev, ustvarjanje 
neučinkovitih struktur trga ali ohranjanje 
neučinkovitih podjetij.

(14) Za ohranitev enakih konkurenčnih 
pogojev za vse dejavna podjetja na 
notranjem trgu morajo biti sredstva, ki jih 
nudi program Obzorje 2020, zasnovana 
tako, da se zagotovi učinkovitost javne 
porabe in preprečijo izkrivljanja na trgu, 
kot so izrinjanje zasebnih sredstev, 
ustvarjanje neučinkovitih struktur trga ali 
ohranjanje neučinkovitih podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Ker je okvir za državne pomoči namenjen samo državam članicam in se ne uporablja za 
financiranje Unije na področjih raziskav in inovacij, je treba to sklicevanje črtati, da se 
prepreči zmeda. Splošni namen preprečevanja izkrivljanj na trgu pa je treba vseeno omeniti.
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Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Finančne interese Unije je treba 
zaščititi s sorazmernimi ukrepi v celotnem 
ciklu odhodkov.

(15) Finančne interese Unije je treba 
zaščititi s sorazmernimi ukrepi v celotnem 
ciklu odhodkov ter s tem zagotoviti 
ustrezno ravnovesje med zaupanjem in 
nadzorom.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje v skladu z odstavkom 11 poročila Marie da Graça Carvalho in uredbo o 
programu Obzorje 2020.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Določiti je treba pravila za urejanje 
izkoriščanja in razširjanja rezultatov, ki 
zagotavljajo, da udeleženci te rezultate po 
potrebi ščitijo, izkoriščajo in razširjajo, 
zlasti možnost dodatnih pogojev 
izkoriščanja v evropskem strateškem 
interesu.

(19) Določiti je treba pravila za urejanje 
izkoriščanja in razširjanja rezultatov, ki 
zagotavljajo, da udeleženci te rezultate po 
potrebi ščitijo, izkoriščajo in razširjajo, 
zlasti možnost dodatnih pogojev 
izkoriščanja v evropskem strateškem 
interesu. Večji poudarek je treba nameniti 
najobsežnejši mogoči uporabi in 
razširjanju znanja, pridobljenega s 
podprtimi dejavnostmi, vse do 
komercialnega izkoriščanja takega 
znanja.

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ financiranja lahko določi 
pravila, ki odstopajo od pravil iz te uredbe 
ali Uredbe (EU) št. XX/2012 [finančna 
uredba], če je to določeno v temeljnem 
aktu, ali s soglasjem Komisije, če to 
zahtevajo posebni operativni razlogi.

3. EIT lahko določi pravila, ki odstopajo 
od pravil iz te uredbe ali Uredbe (EU) št. 
XX/2012 [finančna uredba], če je to 
določeno v temeljnem aktu, ali s soglasjem 
Komisije, če to zahtevajo posebni 
operativni razlogi, zlasti v zvezi z 
lastništvom, pravicami dostopa, 
izkoriščanjem in razširjanjem rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Dovoliti organom financiranja, da izdelajo svoja specifična pravila, je v nasprotju z zamislijo 
o uvedbi enotnega sklopa pravil kot bistvenega elementa poenostavitve. V temu namenjenih 
členih v „posebnih določbah“ je treba določiti omejitve in obseg odstopanja ter pri tem najti 
ravnovesje med ustrezno prožnostjo ter potrebno zanesljivostjo in skladnostjo sklopa pravil. 
Ta zadeva je bistvena, saj bo Komisija prenesla naloge v zvezi z izvajanjem proračuna na te 
organe financiranja.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „pridruženi subjekt“ pomeni vsak 
pravni subjekt, ki je pod neposrednim ali 
posrednim nadzorom udeleženca, ali pod 
istim neposrednim ali posrednim 
nadzorom, kakor udeleženec, ali 
neposredno ali posredno nadzoruje 
udeleženca;

(2) „pridruženi subjekt“ pomeni vsak 
pravni subjekt, ki je pod neposrednim ali 
posrednim nadzorom udeleženca, ali pod 
istim neposrednim ali posrednim 
nadzorom, kakor udeleženec, ali 
neposredno ali posredno nadzoruje 
udeleženca. Nadzor lahko poteka v kateri 
koli obliki, določeni v členu 7(2);

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na opredelitev „nadzora“ mora biti tukaj in ne skrito v odstavku 2 člena 2.
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Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „podlaga“ pomeni kakršne koli
podatke, znanje in/ali informacije kakršni
koli oblike ali vrste in tudi vse pravice, kot 
so pravice intelektualne lastnine, ki (i) jih 
imajo udeleženci pred pristopom k ukrepu 
in (ii) so jih udeleženci opredelili v skladu 
s členom 42;

(4) „podlaga“ pomeni vse podatke, znanje 
in/ali informacije kakršne koli oblike ali 
vrste in tudi vse pravice, kot so pravice 
intelektualne lastnine, ki (i) jih imajo 
udeleženci pred pristopom k ukrepu, (ii) so 
ustvarjene zunaj ukrepa in jih udeleženec, 
ki je njihov lastnik, vključi v ukrep, (iii) so 
potrebne za izvajanje posrednega ukrepa 
ali uporabo rezultatov posrednega ukrepa 
in (iv) so jih udeleženci opredelili v skladu 
s členom 42;

Or. en

Obrazložitev

Merilo (ii) se je v Sedmem okvirnem programu izkazalo za koristno. Merilo o potrebi mora 
prav tako veljati in mora biti jasno navedeno.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „dejavnosti pred komercializacijo“ 
pomenijo pridobivanje, združevanje, 
oblikovanje in uporabo sedanjega 
znanstvenega, tehnološkega, poslovnega 
in drugega ustreznega znanja in 
spretnosti zaradi izdelave načrtov in 
ureditev ali zasnov za nove, spremenjene 
ali izboljšane izdelke, procese ali storitve, 
vključno s storitvami, kot so izdelava 
prototipov, eksperimentalna proizvodnja, 
testiranje, prikazovanje, poskusno 
izvajanje in replikacija trga;

Or. en
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Obrazložitev

Glede na to da je tukaj treba določiti razliko v financiranju, mora ta razlika temeljiti na 
razumljivi opredelitvi, pri kateri se uporablja priznani koncept razlikovanja med 
raziskovalnimi dejavnostmi in dejavnostmi pred komercializacijo. Opredelitev 
„eksperimentalnega razvoja“ iz sedanjega „Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave 
in razvoj ter inovacije“ (2006/C 323/01) se zdi najprimernejša.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „razširjanje“ pomeni javno razkritje 
rezultatov s kakršnimi koli ustreznimi 
sredstvi (razen razkrivanja, ki izhaja iz 
zaščite ali izkoriščanja rezultatov), 
vključno z objavo v kakršnem koli mediju;

(7) „razširjanje“ pomeni javno razkritje 
rezultatov s kakršnimi koli ustreznimi 
sredstvi (razen razkrivanja, ki izhaja iz 
zaščite ali izkoriščanja rezultatov), 
vključno z objavami, v katerih so opisane, 
analizirane in pojasnjene raziskave, v 
katerem koli mediju;

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) „izkoriščanje“ pomeni neposredno 
ali posredno uporabo rezultatov v 
nadaljnjih raziskovalnih dejavnostih, ki 
niso zajete v zadevnem posrednem 
ukrepu, ali za razvoj, ustvarjanje in 
trženje izdelka ali postopka ali za 
ustvarjanje in zagotavljanje storitve;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „izkoriščanja“ je treba dodati za pojasnitev, da „izkoriščanje“ zajema vse vrste 
notranje ali zunanje uporabe rezultatov (vključno z notranjimi raziskavami, raziskavami 
tretjih oseb, lastno uporabo).



PR\903026SL.doc 17/74 PE489.632v01-00

SL

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) „pošteni in razumni pogoji“ 
pomenijo finančne pogoje, ki upoštevajo 
posebne okoliščine prošnje za dostop, 
zlasti dejansko ali potencialno vrednost 
novega znanja ali podlage, ki je predmet 
prošnje za dostop, in/ali obseg, trajanje ali 
druge značilnosti predvidene uporabe;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „poštenih in razumnih pogojev“ v pravilih za sodelovanje je pomembna, ker se 
izraz pogosto uporablja v Uredbi. Morali bi biti bolj usmerjeni k merljivim finančnim 
pogojem, kot so v Sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „organ financiranja“ pomeni organ ali 
urad, razen Komisije, kateremu je 
Komisija zaupala naloge v zvezi z 
izvajanjem proračuna v skladu s členom
9(2) Uredbe (EU) št. XX/XX [Obzorje 
2020];

(8) „organ financiranja“ pomeni organ ali 
urad, razen Komisije, iz člena [55(1)(b)]
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna 
uredba], kateremu je Komisija zaupala 
naloge v zvezi z izvajanjem proračuna;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanjem na sklicevanja se je treba izogniti zaradi pravne jasnosti.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ukrep sofinanciranja programa“ 
pomeni ukrep, financiran z donacijo, katere 
glavni namen je dopolnjevati posamezne 
razpise ali programe, ki jih financirajo 
subjekti, ki niso organi Unije, in izvajati 
programe s področja raziskav in inovacij.

(12) „ukrep sofinanciranja programa“ 
pomeni ukrep, financiran z donacijo, katere 
glavni namen je dopolnjevati posamezne 
razpise ali programe, ki jih financirajo
subjekti, ki niso organi Unije, in izvajati 
programe s področja raziskav in inovacij. 
Ukrep lahko vključuje dodatne dejavnosti 
mreženja in usklajevanja med programi 
različnih držav;

Or. en

Obrazložitev

Dodano sem iz člena 2(5).

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „rezultati“ pomenijo vse podatke, 
znanje in informacije katere koli oblike ali 
vrste, ustvarjene v ukrepu, ne glede na to, 
ali se lahko zaščitijo ali ne, ter vse 
pripadajoče pravice, vključno s pravicami 
intelektualne lastnine;

(15) „rezultati“ pomenijo vse podatke, 
znanje, informacije, predmete in druge 
oprijemljive rezultate katere koli oblike ali 
vrste, ustvarjene v ukrepu, ne glede na to, 
ali se lahko zaščitijo ali ne, ter vse 
pripadajoče pravice, vključno s pravicami 
intelektualne lastnine. Objave, v katerih so 
opisani, razloženi ali analizirani podatki, 
znanje ali informacije, ustvarjeni kot 
neposreden rezultat financiranja v okviru 
programa Obzorje 2020, ne pomenijo 
rezultatov;

Or. en

Obrazložitev

Treba je dodati oprijemljive rezultate, da se prepreči pravna negotovost. Treba je dodati 
primere pravic intelektualne lastnine, kar je koristno za ponazoritev. Iz opredelitve rezultatov 
mora biti jasno, da rezultati ne vključujejo raziskovalnih publikacij, do katerih je zagotovljen 
javni dostop.
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Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „delovni načrt“ pomeni dokument, ki 
je podoben delovnemu programu Komisije 
in so ga sprejeli organi financiranja, ki 
jim je zaupano delno izvajanje programa 
Obzorje 2020, v skladu s členom 9(2) 
Uredbe (EU) XX/XX [Obzorje 2020].

črtano

(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo. Če se predlog 
spremembe sprejme, je treba ustrezno 
popraviti celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve, jasnosti in dostopnosti se „delovni načrt“ kot letni delovni načrt, ki ga 
pripravi organ financiranja, imenuje „delovni program“, Komisija pa ga sprejme na enak 
način kot delovni program Evropskega raziskovalnega sveta, kot je opisano v členu 5(3) 
Posebnega programa za program Obzorje 2020.

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) „jamstvo države članice“ pomeni, 
da je finančna sposobnost sodelujočega 
pravnega subjekta zavarovana z zavezo 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev tega statusa se zdi pomembna, da se prepreči zmeda, kot je bila na začetku 
Sedmega okvirnega programa.
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Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene iz točke (2) odstavka 1 
lahko nadzor poteka v kateri koli obliki, 
določeni v členu 7.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje je prestavljeno v točko 2 odstavka 1 člena 2.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za namene točke (12) odstavka 1 lahko 
ukrepi vključujejo tudi dodatne dejavnosti 
mreženja in usklajevanje med programi 
različnih državah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje je prestavljeno v točko 12 odstavka 1 člena 2.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob upoštevanju pogojev, določenih v 
sporazumih, sklepih ali pogodbah o 
izvajanju, se vsi podatki, znanje in 
informacije, ki se v okviru ukrepa 
sporočajo kot zaupni, obravnavajo kot 
zaupni ob ustreznem upoštevanju vseh 
pravil v zvezi z varstvom tajnih podatkov.

Ob upoštevanju pogojev, določenih v 
sporazumih, sklepih ali pogodbah o 
izvajanju, institucije in organi Unije ter 
udeleženci ukrepa vse podatke, znanje in 
informacije, ki se v okviru ukrepa 
sporočajo kot zaupni, obravnavajo kot 
zaupne ob ustreznem upoštevanju vseh 
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pravil v zvezi z varstvom tajnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

V členu 3 mora biti jasno navedeno, kdo mora informacije obravnavati kot zaupne (institucije 
in organi Unije ter udeleženci ukrepa).

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija brez poseganja v člen 3 zagotovi 
institucijam in organom Unije, vsaki državi 
članici ali pridruženi državi na njihovo 
zahtevo vse uporabne podatke, ki so ji na 
voljo o rezultatih udeleženca, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, če sta izpolnjena 
oba naslednja pogoja:

Komisija brez poseganja v člen 3 zagotovi 
institucijam in organom Unije, vsaki državi 
članici ali pridruženi državi na njihovo 
zahtevo vse uporabne podatke, ki so ji na 
voljo o rezultatih, ki jih je ustvaril
udeleženec v okviru ukrepa, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, če sta izpolnjena 
oba naslednja pogoja:

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih v okviru dejavnosti „varnih 
družb“ v posebnem cilju „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“ lahko 
Komisija zagotovi institucijam in organom 
Unije ali nacionalnim organom držav 
članic vse uporabne podatke, ki so ji na 
voljo o rezultatih udeleženca, ki je prejel 
finančna sredstva Unije.

Pri ukrepih v okviru posebnega cilja
„Varne družbe – varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov“ 
lahko Komisija zagotovi institucijam in 
organom Unije ali nacionalnim organom 
držav članic vse uporabne podatke, ki so ji 
na voljo o rezultatih udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezni delovni program lahko omeji 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 ali 
delih programa za pravne subjekte s 
sedežem v tretjih državah, če meni, da 
pogoji za sodelovanje pravnih subjektov iz 
držav članic v programih s področja 
raziskav in inovacij v tretji državi vplivajo 
na interese Unije.

2. Ustrezni delovni program lahko omeji 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 ali 
delih programa za pravne subjekte s 
sedežem v tretjih državah, če meni, da 
pogoji za sodelovanje pravnih subjektov iz 
držav članic ali njihovih lokalnih 
pridruženih subjektov v programih s 
področja raziskav in inovacij v tretji državi 
vplivajo na interese Unije.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati vzajemni dostop do programov tretjih držav, tudi za lokalne laboratorije 
evropskih multinacionalnih podjetij s področja raziskav in razvoja. 

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne glede na odstavek 1 je za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERC) na novih 
področjih, instrumenta za mala in srednje 
velika podjetja, ukrepe sofinanciranja 
programov in za utemeljene primere, 
opredeljene v delovnem programu ali 
delovnem načrtu, minimalni pogoj 
sodelovanje enega pravnega subjekta s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi.

3. Ne glede na odstavek 1 je za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERC) na novih 
področjih, instrument za mala in srednje 
velika podjetja ter ukrepe sofinanciranja 
programov minimalni pogoj sodelovanje 
enega pravnega subjekta s sedežem v 
državi članici ali pridruženi državi, če 
lahko pravni subjekt konkurira zunaj 
svoje države in če rešuje družbene izzive 
evropske razsežnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pogoji za uporabo pravila enega samega udeleženca morajo biti jasno navedeni v besedilu 
Uredbe.
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Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ne glede na odstavek 1 je minimalni 
pogoj za usklajevalne in podporne ukrepe 
ter ukrepe usposabljanja in mobilnosti 
sodelovanje enega pravnega subjekta.

4. Ne glede na odstavek 1 je minimalni 
pogoj za usklajevalne in podporne ukrepe 
ter ukrepe usposabljanja in mobilnosti 
sodelovanje enega pravnega subjekta, če 
lahko pravni subjekt konkurira zunaj 
svoje države in če rešuje družbene izzive 
evropske razsežnosti.

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpis za zbiranje predlogov ne sme 
predhodno omejiti števila ukrepov, ki 
bodo financirani v okviru zadevnega 
razpisa za zbiranje predlogov, na en sam 
ukrep.

Or. en

Obrazložitev

Za ohranitev konkurenčnosti v razpisnem postopku je treba odpraviti običajno omejitev, da 
„naj bi se v okviru posamezne teme financiral samo en projekt“. V nasprotnem primeru lahko 
ta omejitev odvisno od ravni specifikacije in podrobnosti v razpisu ogrozi merilo odličnosti.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predlogi po potrebi obsegajo osnutek 1. Predlogi obsegajo osnutek načrta za 
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načrta za izkoriščanje in razširjanje 
rezultatov.

izkoriščanje in razširjanje rezultatov, če se 
to izrecno zahteva v razpisu za zbiranje 
predlogov.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak predlog za raziskave človeških 
izvornih celic na ustrezen način vključuje 
podrobnosti o podeljevanju licenc in o 
nadzornih ukrepih, ki jih bodo sprejeli 
pristojni organi držav članic, ter 
podrobnosti o etičnih odobritvah, ki bodo 
zagotovljene. Pri pridobivanju človeških 
izvornih celic veljajo za institucije, 
organizacije in raziskovalce stroga pravila 
glede podeljevanja licenc in nadzora v 
skladu s pravnim okvirom vključenih držav 
članic.

2. Vsak predlog za raziskave človeških 
izvornih celic vključuje podrobnosti o 
podeljevanju licenc in o nadzornih ukrepih, 
ki jih bodo sprejeli pristojni organi držav 
članic, ter podrobnosti o etičnih 
odobritvah, ki bodo zagotovljene. Pri 
pridobivanju človeških izvornih celic 
veljajo za institucije, organizacije in 
raziskovalce stroga pravila glede 
podeljevanja licenc in nadzora v skladu s 
pravnim okvirom vključenih držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Samonasprotujoče si besedilo. Vsi predlogi za raziskave človeških izvornih celic morajo 
vključevati podrobnosti o podeljevanju licenc in nadzornih ukrepih.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Predlog, ki nasprotuje etičnim načelom 
ali kateri koli veljavni zakonodaji ali ne 
izpolnjuje pogojev, določenih v Sklepu 
(EU) št. XX/XX [posebni program], 
delovnem programu ali delovnem načrtu 
ali razpisu za zbiranje predlogov, se lahko
kadar koli izključi iz postopkov 

3. Predlog, ki nasprotuje etičnim načelom 
ali kateri koli veljavni zakonodaji ali ne 
izpolnjuje pogojev, določenih v Sklepu št. 
XX/XX/EU [posebni program], delovnem 
programu ali delovnem načrtu ali razpisu 
za zbiranje predlogov, se  izključi iz 
postopkov ocenjevanja, izbora in dodelitve 
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ocenjevanja, izbora in dodelitve sredstev. sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pripravi navodila za 
postopek izbire, v katerih je pojasnjena 
uporaba meril za dodelitev ter so 
opredeljeni pomeni posameznih ponderjev 
in mejnih vrednosti za postopek izbire. Ta 
navodila se objavijo hkrati s prvim 
delovnim programom.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora zagotoviti vso potrebno pomoč, da bo program Obzorje 2020 dostopnejši in 
da se poveča stopnja uspešnosti predlogov. Skupnost zainteresiranih strani bi zelo cenila 
jasna navodila za postopek izbire, ki bi poleg tega olajšala dostop novih akterjev in 
neizkušenih prosilcev.

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
vnaprej preveri finančno sposobnost 
koordinatorjev le, kadar znesek finančnih 
sredstev Unije, ki se zahteva za ukrep, 
znaša 500 000 EUR ali več, razen če na 
podlagi razpoložljivih podatkov obstajajo 
razlogi za dvom o finančni sposobnosti 
koordinatorja ali drugih udeležencev.

5. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
vnaprej preveri finančno sposobnost 
koordinatorjev le, kadar znesek finančnih 
sredstev Unije, ki se zahteva za ukrep, 
znaša 500 000 EUR ali več, razen če na 
podlagi razpoložljivih podatkov obstajajo 
razlogi za dvom o finančni sposobnosti 
koordinatorja ali drugih udeležencev.
Komisija prosilcem zagotovi enostavno, 
uporabniku prijazno elektronsko orodje 
za preverjanje finančne sposobnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Za metodo preverjanja je potrebno pojasnilo.

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
zagotovi postopek pregleda ocenjevanja za 
prijavitelje, ki menijo, da ocenjevanje 
njihovega predloga ni bilo opravljeno v 
skladu s postopki iz teh pravil, ustreznega 
delovnega programa ali delovnega načrta 
in razpisa za zbiranje predlogov.

1. Komisija ali ustrezni organ financiranja 
zagotovi postopek pregleda ocenjevanja za 
prijavitelje, ki menijo, da ocenjevanje 
njihovega predloga ni bilo opravljeno v 
skladu s postopki iz teh pravil, ustreznega 
delovnega programa ali delovnega načrta,
razpisa za zbiranje predlogov in navodil 
Komisije za postopek izbire.

Or. en

(Glej besedilo člena 14(3)a.)

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami sestavi vzorčni 
sporazum o donaciji v skladu s to uredbo 
ob upoštevanju značilnosti zadevne sheme 
financiranja. Če se izkaže, da je treba 
vzorčni sporazum o donaciji znatno 
spremeniti, ga Komisija v tesnem 
sodelovanju z državami članicami 
spremeni, kot je ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je morala v okviru Sedmega okvirnega programa sestaviti vzorčni sporazum o 
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donaciji (člen 19(8) pravil za sodelovanje). To mora biti predvideno tudi pri programu 
Obzorje 2020, da se omejijo možnosti odstopanja od enotnega sklopa pravil, kar je sicer 
prepuščeno posameznim generalnim direktoratom in organom financiranja. 

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sporazum o donaciji določa pravice in 
obveznosti udeležencev, Komisije ali 
ustreznih organov financiranja. Določa tudi 
pravice in obveznosti pravnih subjektov, ki 
postanejo udeleženci med izvajanjem 
ukrepa.

2. Sporazum o donaciji določa pravice in 
obveznosti udeležencev, Komisije ali 
ustreznih organov financiranja. Določa tudi 
pravice in obveznosti pravnih subjektov, ki 
postanejo udeleženci med izvajanjem 
ukrepa. Sporazum je v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe mora zagotoviti, da je sporazum o donaciji popolnoma v skladu s to 
uredbo in da se vanj ne vključijo nobene nove razlage.

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sporazum o donaciji lahko poleg pravice 
in obveznosti, določenih v tej uredbi, 
določi tudi pravice in obveznosti 
udeležencev v zvezi s pravicami dostopa, 
izkoriščanja in razširjanja rezultatov.

3. Sporazum o donaciji lahko poleg pravice 
in obveznosti, določenih v tej uredbi, 
določi tudi pravice in obveznosti 
udeležencev v zvezi s pravicami dostopa, 
izkoriščanja in razširjanja rezultatov.
Komisija zagotovi, da se dodatne pravice 
in obveznosti uporabljajo skladno in 
dosledno za vse ukrepe, financirane iz 
programa Obzorje 2020.

Or. en



PE489.632v01-00 28/74 PR\903026SL.doc

SL

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namesto sklenitve sporazumov lahko 
Komisija v skladu s členom X Uredbe 
XX/2012 [finančna uredba] ali ustrezni 
organ financiranja po potrebi sprejme 
sklepe o donaciji. Za takšen primer se 
smiselno uporabljajo odločbe iz te uredbe v 
zvezi s sporazumi o donacijah.

Namesto sklenitve sporazumov o donaciji 
lahko Komisija v skladu s členom X 
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna uredba] 
ali ustrezni organ financiranja sprejme 
sklepe o donaciji, kjer je to primerno in če 
je to potrebno za poenostavljen pristop k 
financiranemu ukrepu. Za takšen primer 
se smiselno uporabljajo odločbe iz te 
uredbe v zvezi s sporazumi o donacijah.

Or. en

Obrazložitev

Pogoji uporabe sklepov o donaciji morajo biti natančneje opredeljeni.

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Čas do dodelitve

Komisija ali ustrezni organ financiranja 
zagotovi, da je čas med rokom za 
predloge, kot je določen v posameznih 
razpisih za zbiranje predlogov, in 
podpisom sporazuma o donaciji ali, kjer je 
to ustrezno, sklepa o donaciji omejen na 
največ šest mesecev. To obdobje se lahko 
izjemoma podaljša za en mesec.

Or. en

(Referenčno besedilo je v poročilu Marie da Graça Carvalho, odstavka 38 in 39.)

Obrazložitev

To je najpomembnejši dejavnik, s katerim se lahko izboljša sodelovanje industrije v programu 
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Obzorje 2020 v primerjavi s Sedmim okvirnim programom. Čas do dodelitve pri Sedmem 
okvirnem programu je znašal v povprečju 350 dni. Generalni direktorat Komisije InfSo je 
dosegel povprečje 270 dni. Cilj Komisije skrajšati povprečni čas do dodelitve za 100 dni ni 
zadosten, glede na to da generalni direktorat InfSo že danes skoraj dosega tak čas, v osnutku 
uredbe pa ni bilo navedenih nobenih konkretnih predlogov.

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ali ustrezni organ financiranja 
lahko za komuniciranje z udeleženci 
vzpostavi varni elektronski sistem. 
Dokumenti, predloženi prek tega sistema, 
tudi sporazumi o donaciji, se štejejo za 
originalne dokumente, če se uporabita 
uporabniško ime in geslo predstavnika 
udeleženca. Takšno uporabniško ime 
pomeni podpis zadevnega dokumenta.

Komisija za komuniciranje z udeleženci 
vzpostavi varni elektronski sistem. 
Dokumenti, predloženi prek tega sistema, 
tudi sporazumi o donaciji, se štejejo za 
originalne dokumente, če se uporabita 
uporabniško ime in geslo predstavnika 
udeleženca. Takšno uporabniško ime 
pomeni podpis zadevnega dokumenta.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve mora po možnosti obstajati en sam elektronski sistem in portal 
udeležencev.

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Udeleženci ne prevzemajo obveznosti, ki 
niso združljive s sporazumom o donaciji. 
Če udeleženec ne izpolni svojih obveznosti 
v zvezi s tehničnim izvajanjem ukrepa, 
morajo obveznosti izpolniti drugi 
udeleženci brez dodatnih finančnih 
sredstev Unije, razen če jih Komisija ali 
organ financiranja izrecno odveže 
navedene obveznosti. Finančna 
odgovornost vsakega udeleženca je 
omejena na njegov lastni dolg ob 

2. Udeleženci ne prevzemajo obveznosti, ki 
niso združljive s sporazumom o donaciji. 
Če udeleženec ne izpolni svojih obveznosti 
v zvezi s tehničnim izvajanjem ukrepa, 
morajo obveznosti izpolniti drugi 
udeleženci brez dodatnih finančnih 
sredstev Unije, razen če jih Komisija ali 
organ financiranja izrecno odveže 
navedene obveznosti. Finančna sredstva, 
zagotovljena ali namenjena osebi, ki ne 
izpolni svojih obveznosti, se dajo na voljo 
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upoštevanju določb v zvezi s skladom. 
Udeleženci poskrbijo za obveščanje 
Komisije ali organa financiranja o vsakem 
dogodku, ki bi lahko vplival na izvajanje 
ukrepa ali interese Unije.

ostalim partnerjem, da pokrijejo svoje 
stroške pri opravljanju dela, prvotno 
dodeljenega osebi, ki ni izpolnila svojih 
obveznosti. Finančna sredstva se sprostijo 
koordinatorju, ko naj bi se začel izvajati 
ukrep, ki bi ga morala izvajati oseba, ki ni 
izpolnila svojih obveznosti. Finančna 
odgovornost vsakega udeleženca je 
omejena na njegov lastni dolg ob 
upoštevanju določb v zvezi s skladom. 
Udeleženci poskrbijo za pravočasno 
obveščanje Komisije ali organa 
financiranja o vsakem dogodku, ki bi lahko 
vplival na izvajanje ukrepa ali interese 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Če udeleženec ne izpolni svojih obveznosti, se izvajanje celotnega ukrepa nadaljuje, če je to 
mogoče, finančna sredstva, zagotovljena ali namenjena osebi, ki ni izpolnila svojih 
obveznosti, pa se dajo na voljo ostalim partnerjem, da pokrijejo svoje stroške. 

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člani konzorcija, ki želijo sodelovati v 
ukrepu, morajo imenovati enega od članov 
za koordinatorja, kar se opredeli v 
sporazumu o donaciji.

1. Člani konzorcija, ki želijo sodelovati v 
ukrepu, morajo imenovati enega od članov 
za koordinatorja, kar se opredeli v 
sporazumu o donaciji. Koordinator je 
glavna kontaktna točka med člani 
konzorcija, zastopa konzorcij v stikih s 
Komisijo ali ustreznim organom 
financiranja in spremlja izpolnjevanje 
obveznosti članov konzorcija na podlagi 
sporazuma o donaciji. 

Or. en

Obrazložitev

Vloga koordinatorja in njegove naloge morajo biti natančneje opisane.
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Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člani konzorcija, ki sodelujejo v ukrepu, 
sklenejo notranji sporazum (konzorcijsko 
pogodbo), razen v ustrezno utemeljenih 
primerih, določenih v delovnem programu 
ali delovnem načrtu ali razpisu za 
zbiranje predlogov.

2. Člani konzorcija, ki sodelujejo v ukrepu, 
sklenejo notranji sporazum, ki določa 
pravice in obveznosti članov konzorcija
(konzorcijsko pogodbo).

Or. en

Obrazložitev

Glavni namen konzorcijske pogodbe (pravice in obveznosti članov konzorcija) mora biti 
naveden v besedilu. Izkušnje iz preteklih okvirnih programov so pokazale, da obstoj 
predhodne konzorcijske pogodbe olajša izvajanje projekta, zato bi morala pogodba veljati kot 
standardni postopek.

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V konzorcijski pogodbi je med drugim 
lahko določeno naslednje:
(a) notranja organizacija konzorcija;
(b) razdelitev financiranja Unije;
(c) pravila o razširjanju in uporabi pravic 
ter dostopu do njih, ki dopolnjujejo 
pravila iz poglavja I naslova III in 
določbe iz sporazuma o donaciji;
(d) reševanje notranjih sporov, vključno s 
primeri zlorabe pooblastil;
(e) ureditev odgovornosti, plačila 
odškodnin in zaupnosti med udeleženci.
Člani konzorcija lahko določijo kakršne 
koli ureditve v konzorciju, ki se jim zdijo 
primerne, če te niso v nasprotju s 
sporazumom o donaciji ali to uredbo.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na sedanje izkušnje s konzorcijskimi pogodbami je priporočljivo, da se določi 
minimalna vsebina konzorcijske pogodbe.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Konzorcij lahko predlaga vključitev 
dodatnega člana ali odstranitev člana v 
skladu z ustreznimi določbami 
konzorcijske pogodbe, če je taka 
sprememba v skladu s pogoji za 
sodelovanje, nima negativnih učinkov na 
izvajanje ukrepa in ni v nasprotju z 
načelom enake obravnave.

3. Konzorcij lahko predlaga vključitev 
dodatnega člana ali odstranitev člana ali 
zamenjavo koordinatorja v skladu z 
ustreznimi določbami sporazuma o 
donaciji, če je taka sprememba v skladu s 
pravili za sodelovanje, nima negativnih 
učinkov na izvajanje ukrepa in ni v 
nasprotju z načelom enake obravnave.

Or. en

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Donacija je lahko katere koli oblike, 
določene v členu [116] Uredbe (EU) št. 
XX/2012 [finančna uredba].

Donacija je lahko katere koli oblike, 
določene v členu [116] Uredbe (EU) št. 
XX/XX [finančna uredba], ob upoštevanju 
ciljev ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

V teh pravilih je treba poudariti cilje ukrepa kot glavno merilo pri izbiri oblike financiranja.

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za vse dejavnosti, financirane v 
ukrepu, se uporablja enotna stopnja
povračila upravičenih stroškov. Najvišja 
stopnja se določi v delovnem programu ali 
delovnem načrtu.

3. Povračilo upravičenih stroškov temelji 
na naslednjih fiksnih stopnjah na vrsto 
dejavnosti in na vrsto udeleženca, odvisno 
o metode izračuna stroškov, ki jo izbere 
udeleženec:

Or. en

(Za tem predlogom spremembe vstaviti novo preglednico. Glej predlog spremembe št. 54.)

Obrazložitev

Zaradi ponovne uvedbe možnosti povračila na podlagi celotnih stroškov je prilagoditev 
predlaganih stopenj povračil bistvena za usklajenost z načelom sofinanciranja in preprečitev 
znatnega povišanja stroškov Unije na projekt. Namesto enotne stopnje povračila je treba na 
podlagi pogojev iz te preglednice uporabiti zmanjšani sklop stopenj povračil ob upoštevanju 
metode izračuna stroškov in vrste udeleženca.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – preglednica (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrsta dejavnosti
Metoda 
izračuna

Vrsta 
udeleženca

stroškov Univerza/ 
raziskovalne in 

tehnološke 
organizacije/dru

go

MSP Industrija

Raziskave in

neposredni 
stroški in 
pavšalna 
stopnja

100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

razvoj celotni stroški 70 % 70 % 50 %
Dejavnost pred neposredni 100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %
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komercializacijo stroški in 
pavšalna 
stopnja

celotni stroški 70 % 50 % 35 %

Or. en

(Glej predlog spremembe št. 53.)

Obrazložitev

Zaradi ponovne uvedbe možnosti povračila na podlagi celotnih stroškov je prilagoditev 
predlaganih stopenj povračil bistvena za usklajenost z načelom sofinanciranja in 
preprečevanje znatnega povišanja stroškov Unije na projekt. Namesto enotne stopnje 
povračila je treba na podlagi pogojev iz te preglednice uporabiti zmanjšani sklop stopenj 
povračil ob upoštevanju metode izračuna stroškov in vrste udeleženca.

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Donacija Obzorje 2020 lahko znaša 
100 % skupnih upravičenih stroškov brez 
poseganja v načelo sofinanciranja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Donacija Obzorje 2020 se omeji na 
največ 70 % skupnih upravičenih stroškov 
za:

črtano

(a) ukrepe, ki obsegajo predvsem 
dejavnosti, kot so izdelava prototipov, 
testiranje, prikazovanje, eksperimentalni 
razvoj, poskusno izvajanje, replikacija 
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trga;
(b) ukrepe sofinanciranja programa.

Or. en

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kar zadeva stroške upravljavskih 
dejavnosti in dejavnosti usklajevanja, 
udeleženec, ki je koordinator, prejme 
dodatno pavšalno stopnjo v višini 7 % 
upravičenih neposrednih stroškov za 
kritje stroškov upravljavskih dejavnosti in 
dejavnosti usklajevanja.

Or. en

Obrazložitev

Stroške upravljavskih dejavnosti in dejavnosti usklajevanja (ki navadno ne presegajo 7 % 
celotnih stroškov projekta) je treba tako kot v Sedmem okvirnem programu v celoti povrniti, 
da te dejavnosti ne bi postale nezanimive za udeležence. Uporaba pavšalnega zneska je pri 
tem najprimernejša možnost, saj ne povzroča dodatnega upravnega bremena, kot so različni 
sistemi beleženja delovnega časa itd. 

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Za ukrepe sofinanciranja programov 
se v delovnem programu določijo veljavne 
stopnje.
Za namene te uredbe in v skladu s členom 
[119] Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna 
uredba] se lahko sofinanciranje v 
utemeljenih primerih iz delovnega 
programa izvaja s kumulativnim 
financiranjem iz ločenih proračunskih 
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vrstic, brez poseganja v preprečevanje 
dvojnega financiranja iste stroškovne 
postavke.

Or. en

Obrazložitev

Ker so dejavnosti sofinanciranja programov zelo različne, bi bila določitev veljavne stopnje 
povračila v delovnem programu najprimernejša možnost. Drugi pododstavek omogoča 
kumulativno financiranje, zlasti pri dejavnostih pred komercializacijo, na primer prek 
strukturnih skladov.

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5c. Pri postopku potrjevanja, ki se 
uporablja za preverjanje vrste udeleženca, 
se čim bolj uporabljajo evidence enotnega 
instrumenta za registracijo. Za subjekte, 
ki so bili potrjeni v prejšnjih okvirnih 
programih, ponovno potrjevanje ni 
potrebno, razen če se je spremenil pravni 
status subjekta ali če podjetje v primeru 
MSP ne ustreza več opredelitvi MSP.

Or. en

Obrazložitev

Za pospešitev postopka potrjevanja (za določitev vrste udeleženca) se morajo čim bolj 
uporabljati razpoložljive evidence, da se prepreči ponavljanje potrjevanj.

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Davek na dodano vrednost (DDV), ki 
ga v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo plača upravičenec in ki mu ga 
ni mogoče vrniti, se šteje za upravičene 
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stroške.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev DDV med upravičene stroške je del poročila Parlamenta o finančni uredbi 
(člen 117a(3c)) in je trenutno predmet tristranskih pogajanj. To je vključeno za zagotovitev, 
da se bo DDV štel za upravičene stroške pri programu Obzorje 2020. To morda ne bo 
sprejeto, če se v spremenjeni finančni uredbi določi tako.

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Upravičenec pa se lahko odloči za 
določitev posrednih upravičenih stroškov 
na podlagi dejansko nastalih posrednih 
stroškov v neposredni povezavi z 
upravičenimi neposrednimi stroški, ki se 
nanašajo na projekt, v skladu z običajnimi 
računovodskimi metodami upravičenca. V 
tem primeru se uporabljajo stopnje 
povračila za izračun celotnih stroškov iz 
člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravičenec lahko za vse ukrepe v 
okviru programa Obzorje 2020, v katerih 
sodeluje, dosledno uporablja isto metodo 
za prijavo posrednih upravičenih stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitveni ukrep.

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Letne produktivne ure se določijo v 
skladu z običajnimi računovodskimi 
metodami upravičenca.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitveni ukrep za preprečitev upravnega bremena in/ali morebitnih različnih razlag 
pravil, ki bi privedle do napak.

Predlog spremembe 64
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izračunani so na podlagi skupnih 
dejanskih stroškov osebja, evidentiranih v 
splošnem računovodstvu udeleženca, ki se 
lahko prilagodijo na podlagi izračunanih ali 
ocenjenih elementov v skladu s pogoji, ki 
jih določi Komisija;

(a) izračunani so na podlagi skupnih 
dejanskih stroškov osebja, evidentiranih v 
splošnem računovodstvu udeleženca, ki se 
lahko prilagodijo na podlagi izračunanih ali 
ocenjenih elementov v skladu z običajnimi 
računovodskimi metodami upravičenca.

Or. en
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Obrazložitev

Poenostavitveni ukrep za preprečitev upravnega bremena in/ali morebitnih različnih razlag 
pravil, ki bi privedle do napak.

Predlog spremembe 65
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) so izračunani z ustreznim 
upoštevanjem določb o produktivnih urah 
iz člena 25.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstranjeno v skladu s spremembo v členu 25.

Predlog spremembe 66
Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrdilo o računovodskih izkazih obsega 
celotni znesek donacije, ki ga je zahteval 
udeleženec v skladu z obliko povračila 
dejanskih stroškov in v skladu z obliko 
lestvice stroškov na enoto iz člena 27(2). 
Potrdilo se predloži le, kadar donacija v 
času zahtevka za plačilo preostanka znaša 
325 000 EUR ali več.

Potrdilo o računovodskih izkazih obsega 
celotni znesek donacije, ki ga je zahteval 
udeleženec v skladu z obliko povračila 
dejanskih stroškov in v skladu z obliko 
lestvice stroškov na enoto iz člena 27(2). 
Potrdilo se predloži le, kadar znesek 
prispevka Unije brez prispevka, plačanega 
s pavšalnimi stopnjami, pavšalnimi zneski 
ali lestvicami stroškov na enoto, v času 
zahtevka za plačilo preostanka znaša 
325 000 EUR ali več.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnjeno mora biti, da pavšalne stopnje, pavšalni zneski in lestvice stroškov na enoto niso 
predmet revizij, kot je pojasnila Komisija. Izključitev teh zneskov je tudi glavni razlog za 
znižanje sedanje mejne vrednosti za potrdilo o računovodskih izkazih (375 000 EUR) na 
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325 000 EUR.

Predlog spremembe 67
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženci, ki izračunavajo in zahtevajo 
neposredne stroške osebja na podlagi 
lestvice stroškov na enoto, lahko Komisiji 
predložijo potrdilo o metodi izračuna. Ta 
metoda izpolnjuje pogoje iz člena 27 (2) in 
zahteve iz sporazuma o donaciji.

1. Udeleženci, ki izračunavajo in zahtevajo 
neposredne stroške osebja na podlagi 
lestvice stroškov na enoto ali na podlagi 
dejansko nastalih posrednih upravičenih 
stroškov, Komisiji predložijo potrdilo o 
metodi izračuna. Ta metoda izpolnjuje 
pogoje iz člena 27(2).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe spodbuja potrjevanje za udeležence, ki že imajo vzpostavljeno 
priznano pregledno in preverljivo metodo. Glede na to, da se bodo priznale nacionalno 
sprejete metode in povrnili stroški, se z določitvijo predložitve potrdila kot obveznosti ne bo 
povzročila nobena škoda, ampak se bo zagotovilo, da so lahko udeleženci prepričani glede 
svoje metode.

Predlog spremembe 68
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Izterjava iz člena 32(3) ne velja za 
pravne subjekte, za sodelovanje katerih v 
posrednem ukrepu jamči država članica 
ali pridružena država.

Or. en

Obrazložitev

Institucije, za katere jamči država članica, morajo biti izvzete tako kot v Sedmem okvirnem 
programu.
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Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34 črtano
Nagrade

Finančna sredstva Unije se lahko dodelijo 
v obliki nagrad, določenih v naslovu VII 
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna 
uredba].

Or. en

Obrazložitev

Člen je prestavljen pod ločeni naslov.

Predlog spremembe 70
Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35 črtano
Naročanje, predkomercialno naročanje in 

javno naročanje inovativnih rešitev
1. Vsako naročanje, ki ga izvaja Komisija 
v svojem imenu ali skupaj z državami 
članicami, temelji na pravilih o javnem 
naročanju, določenih v Uredbi (EU) št. 
xx/2012 [finančna uredba] in Uredbi 
(EU) št. XX/XX [delegirana uredba].
2. Finančna sredstva Unije se lahko 
dodelijo v obliki predkomercialnega 
naročanja ali naročanja inovativnih 
rešitev, ki ga izvede Komisija ali ustrezni 
organ financiranja v svojem imenu ali 
skupaj z naročniki iz držav članic in 
pridruženih držav.
Postopki oddaje javnega naročila:
(a) upoštevajo načela preglednosti, 
nediskriminacije, enakega obravnavanja, 
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dobrega finančnega upravljanja, 
sorazmernosti in pravila o konkurenci ter, 
če je to primerno, direktive 2004/17/ES, 
2004/18/ES in 2009/81/ES, če Komisija 
deluje v svojem imenu, pa Uredbo (EU) št. 
XX/2012 [finančna uredba];
(b) lahko določijo posebne pogoje, na 
primer kraj izvajanja naročenih 
dejavnosti, ki je za predkomercialno 
naročanje omejen na ozemlje držav članic 
in držav, povezanih s programom Obzorje 
2020, če je to ustrezno utemeljeno s cilji 
ukrepov;
(c) lahko odobrijo oddajo več naročil v 
istem postopku (več nabav);
(d) zagotovijo oddajo naročil ekonomsko 
najugodnejšim ponudbam.

Or. en

Obrazložitev

Člen je prestavljen pod ločeni naslov.

Predlog spremembe 71
Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano
Finančni instrumenti

1. Finančni instrumenti so lahko v kateri 
koli obliki, navedeni v [naslovu VIII] 
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna 
uredba], se uporabljajo v skladu s tem 
naslovom in se lahko kombinirajo z 
donacijami, financiranimi iz proračuna 
Unije, tudi v okviru programa Obzorje 
2020.
2. V skladu s členom [18(2)] Uredbe (EU) 
št. XX/XX [finančna uredba] se prihodki 
in vračila, ki jih ustvari finančni 
instrument, vzpostavljen v skladu z 
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Uredbo (EU) št. XX/XX [Obzorje 2020], 
dodelijo navedenemu finančnemu 
instrumentu.
3. Prihodki in vračila, ki jih je ustvaril 
sklad za financiranje na osnovi delitve 
tveganja, vzpostavljen v skladu s Sklepom 
št. 1982/2006/ES in zgodnja faza 
mehanizma za hitro rastoča in inovativna 
MSP (GIF1), vzpostavljen v skladu 
Sklepom št. 1639/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta se dodeli 
naslednikom finančnih instrumentov v 
skladu z Uredbo (EU) št. XX/XX [Obzorje 
2020].

Or. en

Obrazložitev

Člen je prestavljen pod ločeni naslov.

Predlog spremembe 72
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

2. Neodvisne strokovnjake izberejo na 
podlagi veščin, izkušenj in znanja, 
ustreznega za izvajanje dodeljenih nalog. 
Komisija si pri imenovanju neodvisnih 
strokovnjakov prizadeva, da je sestava 
skupin strokovnjakov uravnotežena z 
vidika različnih spretnosti, izkušenj in 
znanja, odvisno od področja ukrepa.
Kadar morajo neodvisni strokovnjaki 
obravnavati tajne podatke, je pred 
imenovanjem potrebno ustrezno varnostno 
preverjanje.

Or. en

Obrazložitev

Prvi stavek se nanaša na merila za izbiro posameznega strokovnjaka, medtem ko je v drugem 
stavku izpostavljen pomen uravnotežene sestave skupin strokovnjakov.
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Predlog spremembe 73
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in njihovega posameznega
deleža dela ni mogoče določiti, so 
navedeni rezultati v skupni lasti. Skupni 
lastniki sklenejo sporazum o dodelitvi in 
pogojih uveljavljanja tega skupnega 
lastništva v skladu z obveznostmi iz 
sporazuma o donaciji.

2. Če so udeleženci ukrepa rezultate 
dosegli skupaj in teh rezultatov ni mogoče 
pripisati posameznemu deležu dela 
udeležencev, so navedeni rezultati v skupni 
lasti. Skupni lastniki sklenejo sporazum o 
dodelitvi in pogojih uveljavljanja tega 
skupnega lastništva v skladu z obveznostmi 
iz sporazuma o donaciji.

Or. en

Obrazložitev

Skupno lastništvo obstaja tudi, če je deleže dela mogoče določiti. Pri tem gre bolj za 
vprašanje, ali je skupaj dosežene rezultate možno ločiti zaradi zaščite (vloge za patente itd.). 
Če rezultatov ni mogoče ločiti, mora obstajati skupno lastništvo; ali v skladu z določenimi 
deleži ali v skladu s katerim drugim načelom (npr. enaki deleži).

Predlog spremembe 74
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve neizključnih 
licenc za izkoriščanje skupno doseženih
rezultatov tretjim osebam, brez pravice do 
podlicence, ob upoštevanju naslednjih 
pogojev:

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do uporabe rezultatov, ki 
so v skupni lasti, brez tantiem, ne da 
zaprosi za predhodno soglasje drugih 
skupnih lastnikov.

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora tudi izjava o lastni uporabi rezultatov (brez podelitve licenc).
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Predlog spremembe 75
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predhodnega obvestila drugim 
skupnim lastnikom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 77.

Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugim skupnim lastnikom se zagotovi 
pošteno in razumno nadomestilo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 77.

Predlog spremembe 77
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni 
dogovorjeno drugače, je vsak skupni 
lastnik upravičen do podelitve 
neizključnih licenc za izkoriščanje skupno 
doseženih rezultatov tretjim osebam, brez 
pravice do podlicence, ob upoštevanju 
naslednjih pogojev:
(a) druge skupne lastnike se o tem 
predhodno obvesti;
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(b) drugim skupnim lastnikom se zagotovi 
pošteno in razumno nadomestilo.

Or. en

Predlog spremembe 78
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je možna komercialna ali 
industrijska uporaba rezultatov, 
udeleženec, ki je lastnik teh rezultatov, 
preuči možnosti za njihovo zaščito in jih, 
če je v danih okoliščinah to mogoče in 
utemeljeno, ustrezno zaščiti za primerno 
obdobje in s primerno teritorialno 
pokritostjo, pri čemer ustrezno upošteva 
svoje zakonite interese in zakonite, zlasti 
komercialne interese drugih udeležencev 
ukrepa.

1. Če je možna komercialna uporaba 
rezultatov, udeleženec, ki je lastnik teh 
rezultatov, preuči možnosti za njihovo 
zaščito in jih, če je v danih okoliščinah to 
mogoče in utemeljeno, ustrezno zaščiti za 
primerno obdobje in s primerno teritorialno 
pokritostjo, pri čemer ustrezno upošteva 
svoje zakonite interese in zakonite, zlasti 
komercialne interese drugih udeležencev 
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Ker razlika med pojmoma komercialne uporabe in industrijske uporabe še vedno ni jasna, je 
bil slednji črtan zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 79
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, in jih tudi ne namerava zaradi 
zaščite prenesti na drugi pravni subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 

2. Če udeleženec, ki je prejel finančna 
sredstva Unije, ne namerava zaščititi 
rezultatov, ki jih je dosegel, iz razlogov, ki 
ne vključujejo nezmožnosti po zakonodaji 
Unije ali nacionalni zakonodaji ter 
pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, in jih tudi ne namerava zaradi 
zaščite prenesti na drugi pravni subjekt s 
sedežem v državi članici ali pridruženi 
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državi, pred začetkom vsakega razširjanja 
teh rezultatov obvesti Komisijo ali organ 
financiranja. Komisija v imenu Unije ali 
organ financiranja lahko prevzame 
lastništvo teh rezultatov in sprejme 
potrebne ukrepe za ustrezno zaščito 
rezultatov.

državi, pred začetkom vsakega razširjanja 
teh rezultatov obvesti Komisijo ali organ 
financiranja. Komisija v imenu Unije ali 
organ financiranja lahko ob soglasju 
udeleženca, ki je lastnik rezultatov,
prevzame lastništvo teh rezultatov in 
sprejme potrebne ukrepe za ustrezno 
zaščito rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 80
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženec lahko odreče soglasje le, če 
dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi 
utrpeli veliko škodo. Razširjanje teh 
rezultatov ne sme potekati, dokler 
Komisija ali organ financiranja ne sprejme 
sklepa ali se odloči, da bo prevzel 
lastništvo in je sprejel potrebne ukrepe za 
zagotovitev zaščite. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

Udeleženec lahko odreče soglasje le, če 
dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi 
utrpeli veliko škodo. Razširjanje teh 
rezultatov ne sme potekati, dokler 
Komisija ali organ financiranja ne sprejme 
sklepa ali se odloči, da bo prevzel 
lastništvo, in ne sprejme potrebnih ukrepov
za zagotovitev zaščite. Ta sklep se sprejme 
najpozneje v 45 dneh.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba časovnih omejitev je dober pristop, vendar je potrebna večja natančnost. V pravilih 
za sodelovanje je treba določiti vsaj najdaljše obdobje, po možnosti 45-dnevno, ki je bilo 
predvideno v Šestem okvirnem programu.

Predlog spremembe 81
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite zaradi razlogov, ki ne vključujejo 

3. Če namerava udeleženec, ki je prejel 
finančna sredstva Unije, opustiti zaščito 
rezultatov ali ne namerava podaljšati 
zaščite zaradi razlogov, ki ne vključujejo 
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pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, obvesti Komisijo ali organ 
financiranja, ki lahko s prevzemom 
lastništva zagotovi nadaljevanje ali 
obnovitev zaščite. Udeleženec lahko 
odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo. 
Sporazum o donaciji določi časovne 
omejitve v zvezi s tem.

pomanjkanja možnosti za komercialno 
izkoriščanje, obvesti Komisijo ali organ 
financiranja, ki lahko ob soglasju 
udeleženca, ki je lastnik rezultatov, s 
prevzemom lastništva zagotovi 
nadaljevanje ali obnovitev zaščite. 
Udeleženec lahko odreče soglasje le, če 
dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi 
utrpeli veliko škodo. Sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 82
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem rezultatov lahko določa 
sporazum o donaciji. Vse takšne dodatne
obveznosti se navedejo v delovnem 
programu ali delovnem načrtu.

Dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem rezultatov lahko določa 
sporazum o donaciji. Vzorčni sporazum o 
donaciji vključuje seznam mogočih 
dodatnih obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Natančno je treba opredeliti, kaj pomenijo „dodatne obveznosti v zvezi z izkoriščanjem 
rezultatov“. Ta pojem bi lahko bil ključen in se ne sme prepustiti delovnim programom in 
sporazumom o donacijah. Zato se zdi nujno potrebno, da se ta pojem pojasni v zgodnji fazi, 
na primer v vzorčnem sporazumu o donaciji, po možnosti celo v pravilih za sodelovanje.

Predlog spremembe 83
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatne obveznosti v zvezi z razširjanjem 
rezultatov lahko določa sporazum o 
donaciji.

Dodatne obveznosti v zvezi z razširjanjem 
rezultatov lahko določa sporazum o 
donaciji. Vzorčni sporazum o donaciji 
vključuje seznam mogočih dodatnih 
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obveznosti v zvezi z razširjanjem 
rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Natančno je treba opredeliti, kaj pomenijo „dodatne obveznosti v zvezi z razširjanjem 
rezultatov“. Ta pojem bi bil lahko ključen in se ne sme prepustiti delovnim programom in 
sporazumom o donacijah. Zato se zdi nujno potrebno, da se ta pojem pojasni v zgodnji fazi, 
na primer v vzorčnem sporazumu o donaciji, po možnosti celo v pravilih za sodelovanje.

Predlog spremembe 84
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami se uporablja javni dostop v 
skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o 
donaciji. Sporazum o donaciji lahko v 
zvezi z razširjanjem drugih rezultatov,
vključno s podatki iz raziskav, določi 
pogoje, pod katerimi se zagotovi javni 
dostop do takšnih rezultatov, zlasti za 
raziskovalne ukrepe Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
ali na drugih ustreznih področjih.

Za razširjanje rezultatov z raziskovalnimi 
publikacijami, s katerimi se opisujejo, 
razlagajo ali analizirajo podatki, znanje 
ali informacije, ki so bili pridobljeni kot 
neposreden rezultat financiranja iz 
programa Obzorje 2020, se zagotovi javni 
dostop.

Or. en

Obrazložitev

Praviloma je treba zagotoviti javni dostop do raziskovalnih publikacij, s katerimi se opisujejo, 
razlagajo ali analizirajo podatki, znanje ali informacije, ki so bili pridobljeni kot neposreden 
rezultat financiranja iz programa Obzorje 2020. Vendar je treba javni dostop zagotoviti samo 
do publikacij. V zvezi z dostopom in javnim dostopom do rezultatov glej predlog 
spremembe 85.

Predlog spremembe 85
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sporazum o donaciji lahko v zvezi z 
razširjanjem rezultatov določi pogoje, pod 
katerimi se zagotovi javni dostop do 
rezultatov, zlasti za raziskave Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
ali na drugih ustreznih področjih.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 84. Prej v členu 40(2)(3).

Predlog spremembe 86
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O vsakem razširjanju rezultatov je treba
predhodno obvestiti druge udeležence. Na 
podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi, povezani z njegovimi 
rezultati ali podlagami, z nameravanim 
razširjanjem utrpeli veliko škodo. V 
takšnih primerih razširjanje rezultatov ne 
sme potekati, razen če se sprejmejo 
ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih 
interesov. Sporazum o donaciji lahko 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

Kadar rezultati niso izključna last 
udeleženca, ki jih razširja, je treba o 
vsakem razširjanju zadevnih rezultatov 
predhodno obvestiti druge udeležence. Na 
podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi, povezani z njegovimi 
rezultati ali podlagami, z nameravanim 
razširjanjem utrpeli veliko škodo. V 
takšnih primerih razširjanje rezultatov ne 
sme potekati, razen če se sprejmejo 
ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih 
interesov. Sporazum o donaciji lahko 
določi časovne omejitve v zvezi s tem.

Or. en

Obrazložitev

Dolžnost obveščanja drugih udeležencev ni primerna, kadar udeleženec namerava razširjati 
lastne rezultate. V zvezi z zahtevo glede obveščanja in možnostjo nasprotovanja obstaja zelo 
velika možnost, da bosta povzročili ovire.
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Predlog spremembe 87
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak udeleženec poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci zagotovijo vse 
uporabne podatke in dokumente v skladu s 
pogoji, določenimi v sporazumu o donaciji.

3. Vsak udeleženec poroča Komisiji ali 
organu financiranja o svojih dejavnostih, 
povezanih z izkoriščanjem in razširjanjem 
rezultatov. Za spremljanje in razširjanje 
rezultatov, kar izvede Komisija ali organ 
financiranja, udeleženci na zahtevo 
Komisije zagotovijo vse uporabne podatke 
in dokumente v skladu s pogoji, 
določenimi v sporazumu o donaciji. V 
vzorčnem sporazumu o donaciji se določi 
časovna omejitev za navedene obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi praktičnega izvajanja bi lahko bilo koristneje predvideti, da morajo udeleženci te 
informacije zagotoviti na zahtevo, s čimer bi se poskrbelo, da dobijo osrednjo kontaktno točko 
v okviru Komisije, ne pa da se obračajo na projektne uradnike, ki so bili za projekte 
odgovorni pred leti. Ta obveznost tudi ne bi smela biti časovno neomejena, da ne bi še vedno 
veljala čez 50 let. Zato je treba zanjo določiti časovno omejitev.

Predlog spremembe 88
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse vloge za patente, standarde, 
publikacije ali vsako drugo razširjanje 
rezultatov, tudi v elektronski obliki, 
vključujejo izjavo, ki lahko vsebuje tudi 
vizualna sredstva, da je ukrep prejel 
finančno pomoč Unije. Pogoji za to izjavo 
se določijo v sporazumu o donaciji.

4. Vse vloge za patente, standarde, 
publikacije ali vsako drugo razširjanje 
rezultatov, tudi v elektronski obliki, 
vključujejo izjavo, ki lahko vsebuje tudi 
vizualna sredstva, da je ukrep prejel 
finančno pomoč Unije. Pogoji za to izjavo 
se določijo v vzorčnem sporazumu o 
donaciji.

Or. en
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Predlog spremembe 89
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno 
pravico dostopa do rezultatov, ki jih je 
treba prenesti, udeleženec, ki namerava 
prenesti rezultate, ne glede na obveznosti v 
zvezi z zaupnostjo, ki izhajajo iz 
zakonodaje ali predpisov, predhodno 
obvesti druge udeležence in jim zagotovi 
dovolj informacij o predvidenem novem 
lastniku rezultatov, da jim omogoči 
analizirati učinek nameravanega prenosa 
na možnost uveljavljanja njihovih pravic 
dostopa.

Kadar imajo v primeru združitev ali 
pripojitev drugi udeleženci še vedno 
pravico dostopa do rezultatov, ki jih je 
treba prenesti, in kadar zadevni rezultati 
niso izključna last udeleženca, ki 
namerava prenesti rezultate, navedeni 
udeleženec ne glede na obveznosti v zvezi 
z zaupnostjo, ki izhajajo iz zakonodaje ali 
predpisov, predhodno obvesti druge 
udeležence in jim zagotovi dovolj 
informacij o predvidenem novem lastniku 
rezultatov, da jim omogoči analizirati 
učinek nameravanega prenosa na možnost 
uveljavljanja njihovih pravic dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 90
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje prenosu lastništva le, če dokaže, 
da bi nameravani prenos škodil 
uveljavljanju njegovih pravic dostopa. V 
takem primeru do prenosa ne sme priti, 
dokler zadevni udeleženci ne dosežejo 
dogovora. Sporazum o donaciji lahko
določi časovne omejitve.

Na podlagi obvestila lahko udeleženec 
nasprotuje prenosu lastništva le, če dokaže, 
da bi nameravani prenos škodil 
uveljavljanju njegovih pravic dostopa. V 
takem primeru do prenosa ne sme priti, 
dokler zadevni udeleženci ne dosežejo 
dogovora. Vzorčni sporazum o donaciji 
določi časovne omejitve.

Or. en

Predlog spremembe 91
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in so izpolnjene vse 
dodatne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem, lahko udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

2. Če se lahko uveljavljajo vse pravice 
dostopa do rezultatov in udeleženec, ki je 
lastnik rezultatov, izpolnjuje vse dodatne 
obveznosti v zvezi z izkoriščanjem, lahko 
navedeni udeleženec podeli licence ali na 
drugačen način zagotovi pravico do 
izkoriščanja rezultatov kateremu koli 
pravnemu subjektu, tudi na izključni 
podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek mora biti natančnejši, da bi se preprečili nesporazumi, sicer bi ga bilo mogoče 
razumeti tako, da je podeljevanje licenc dovoljeno samo, če vsi izpolnjujejo svoje obveznosti v 
zvezi z izkoriščanjem rezultatov.

Predlog spremembe 92
Predlog uredbe
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeleženci na kakršen koli način
opredelijo podlage v pisnem sporazumu.

Udeleženci pisno opredelijo podlage za 
svoje ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 93
Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Udeleženci istega ukrepa se pred 
pristopom k sporazumu o donaciji 
medsebojno obvestijo o morebitnih pravnih 
omejitvah ali omejitvi dovoljenja za dostop 
do svojih podlag. Vsak sporazum, ki ga 
udeleženec pozneje sklene v zvezi s 
podlagami, zagotovi, da se lahko 

3. Udeleženci istega ukrepa se pred 
pristopom k sporazumu o donaciji 
medsebojno obvestijo o morebitnih pravnih 
omejitvah ali omejitvi dovoljenja za dostop 
do svojih podlag. Vsak sporazum, ki ga 
udeleženec pozneje sklene v zvezi s 
podlagami, zagotovi, da se lahko 
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uveljavljajo vse pravice dostopa. uveljavljajo vse pravice dostopa. Komisija 
ali organ financiranja je o vsaki taki 
omejitvi obveščen pred izvajanjem 
sporazuma o donaciji in preuči učinek 
vseh takih omejitev na doseganje ciljev 
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba bi pomagala preprečiti možnost, da bi seznam izključitev iz pravic dostopa 
vseboval elemente, ki so potrebni za doseganje ciljev ukrepa. Po drugi strani so izključitve 
nujne za primere, v katerih so posamezne podlage zajete v sporazumih (npr. sporazumih o 
nerazkritju ali o prenosu materialnih avtorskih pravic) in licencah, podeljenih tretjim 
osebam.

Predlog spremembe 94
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje dostop za izvedbo 
svojega dela v okviru ukrepa.

1. Udeleženec ima pravice dostopa do 
rezultatov drugega udeleženca v istem 
ukrepu, če potrebuje te pravice dostopa za 
izvedbo svojega dela v okviru ukrepa.
(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo. Če se predlog 
spremembe sprejme, je treba ustrezno 
popraviti celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev pri uporabi izrazov „dostop“ in „pravice dostopa“.

Predlog spremembe 95
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če konzorcijska pogodba ne določa 
drugače, ima tudi pridruženi subjekt s 

3. Če konzorcijska pogodba ne določa 
drugače, ima tudi pridruženi subjekt 
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sedežem v državi članici ali pridruženi 
državi pravice dostopa do rezultatov ali 
podlag pod enakimi pogoji, če je dostop 
potreben za izkoriščanje rezultatov, ki jih 
je dosegel udeleženec, h kateremu je 
subjekt pridružen.

pravice dostopa do rezultatov ali podlag 
pod poštenimi in razumnimi pogoji, če je 
dostop potreben za izkoriščanje rezultatov, 
ki jih je dosegel udeleženec, h kateremu je 
subjekt pridružen.

Or. en

Obrazložitev

To omejitev je treba odpraviti za pritegnitev podjetij, dejavnih na svetovni ravni, ki bi lahko 
pomenila dragocene partnerje pri ukrepu.

Predlog spremembe 96
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zahteva za dostop v skladu z odstavki 1, 
2 in 3 se lahko pripravi za eno leto po 
zaključku ukrepa. Udeleženci se lahko 
dogovorijo o drugačni časovni omejitvi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev primernega izkoriščanja je treba odpraviti časovno omejitev. Če je zahteva 
udeleženca za dostop v skladu s prvotnim sporazumom med udeleženci, ne sme biti časovnih 
omejitev.

Predlog spremembe 97
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Takšne 
pravice dostopa so omejene na 
nekomercialno in nekonkurenčno uporabo.

1. Institucije in organi Unije lahko imajo 
zaradi razvijanja, izvajanja in spremljanja 
politik ali programov Unije pravice 
dostopa do rezultatov udeleženca, ki je 
prejel finančna sredstva Unije. Takšne 
pravice dostopa so omejene na 
nekomercialno in nekonkurenčno uporabo 
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ter ne vključujejo pravice do podlicence.
Unija udeležencu, ki je lastnik rezultatov, 
zagotovi zadostne dokaze, da bodo pravice 
dostopa prispevale k razvoju, izvajanju in 
spremljanju politik ali programov Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 98
Predlog uredbe
Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 47 črtano
Posebne določbe

1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o spremembi sestave konzorcija, 
tajnih podatkih, izkoriščanju, razširjanju, 
prenosih rezultatov in podeljevanju licenc.
2. Pri ukrepih za podporo obstoječi ali 
novi raziskovalni infrastrukturi lahko 
sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe v zvezi z uporabniki 
infrastrukture.
3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o pravicah 
dostopa, prenosljivosti in razširjanju 
rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
ukrep zadeva.
4. Pri ukrepih usposabljanja in mobilnosti 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe o obveznostih v zvezi z 
raziskovalci, ki so upravičeni do ukrepa, 
lastništvom, pravicami dostopa in 
prenosljivostjo.
5. Pri usklajevalnih in podpornih ukrepih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
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posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.
6. Pri instrumentu za mala in srednje 
velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: 
MSP) ter donacijah organov financiranja, 
namenjenih MSP, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o lastništvu, pravicah dostopa, 
izkoriščanju in razširjanju rezultatov.
7. V primeru skupnosti znanja in inovacij 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo lahko sporazum o donaciji 
vsebuje posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.

Or. en

(Člen 47(1) do (6) je bil prestavljen pod nov naslov. Člen 47(7) je bil prestavljen v člen 1(3).)

Predlog spremembe 99
Predlog uredbe
Člen 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 48 črtano
Nagrade

Vsaka podeljena nagrada je pogojena s 
sprejetjem ustreznih obveznosti v zvezi z 
objavo. Delovni program ali delovni načrt 
lahko vsebuje posebne obveznosti v zvezi z 
izkoriščanjem in razširjanjem rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno pod nov naslov.

Predlog spremembe 100
Predlog uredbe
Člen 49
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49 črtano
Naročanje, predkomercialno naročanje in 

javno naročanje inovativnih rešitev
1. Če razpis za zbiranje predlogov ne 
določa drugače, so rezultati, pridobljeni z 
naročilom Komisije, v lasti Unije.
2. V pogodbah se v z zvezi s 
predkomercialnim naročanjem določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in podeljevanja licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje. 
Izvajalec, ki dosega rezultate v 
predkomercialnem naročanju, je lastnik 
vsaj pripadajočih pravic intelektualne 
lastnine. Naročniki imajo vsaj pravice 
dostopa do rezultatov za lastno uporabo 
brez tantiem, pa tudi pravico, da podelijo 
ali zahtevajo, da sodelujoči izvajalec 
podeli neizključne licence za izkoriščanje 
rezultatov tretjim osebam pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, brez pravice do 
podlicence. Če izvajalec ne izkoristi 
rezultatov na komercialni način v 
določenem času po predkomercialnem 
naročilu, kot je opredeljeno v pogodbi, 
prenese vsako lastništvo rezultatov na 
naročnika.
3. V pogodbah se v zvezi z javnim 
naročanjem inovativnih rešitev določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in o podeljevanju licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje.

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno pod nov naslov.
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Predlog spremembe 101
Predlog uredbe
Naslov III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov IIIa
Posebne določbe

Or. en

Predlog spremembe 102Predlog uredbe
Člen 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49a
Nagrade

1. Finančna sredstva Unije se lahko 
dodelijo z nagradami, določenimi v 
[naslovu VII] Uredbe (EU) št. XX/XX 
[finančna uredba]. Uporaba nagrad se 
spodbuja, vendar ne kot nadomestek za 
ustrezno strukturirano financiranje.
2. Natečajna pravila so določena v 
delovnem programu.
3. V natečajnih pravilih so določeni vsaj 
pogoji sodelovanja, merila za podelitev 
nagrade, vključno z rokom za predložitev 
predlogov in rokom za podelitev nagrade, 
višina nagrade in ureditve v zvezi s 
plačilom.
Nagrad ni mogoče podeliti neposredno 
brez natečaja, objavijo pa se enkrat letno.
4. Natečajna dela oceni komisija 
strokovnjakov na podlagi objavljenih 
natečajnih pravil.
Nagrade podeli pristojni odredbodajalec 
na podlagi ocene komisije strokovnjakov, 
ki sami odločajo o tem, ali bodo 
priporočili podelitev nagrad, odvisno od 
njihove ocene kakovosti natečajnih del.
5. Višina nagrade ni povezana s stroški, ki 
so nastali prejemniku.
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6. Če izvajanje ukrepa ali delovnega 
programa zahteva, da upravičenec 
donacije Unije podeli nagrado tretjim 
osebam, lahko navedeni upravičenec 
takšne nagrade podeli, če je minimalna 
vsebina natečajnih pravil strogo določena 
v sklepu ali sporazumu o donaciji med 
upravičencem in Komisijo, brez kakršnih 
koli diskrecijskih pravic.
7. Za razširjanje rezultatov se uporablja 
naslov III te uredbe. Vse dodatne 
obveznosti za razširjanje ali izkoriščanje
rezultatov so določene v natečajnih 
pravilih.
8. Če se nagrada ne podeli v roku iz 
natečajnih pravil, se sredstva, dodeljena 
natečaju, prerazporedijo znotraj istega 
cilja v skladu z Uredbo (EU) št. XX/XX 
[Obzorje 2020].

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno iz členov 34 in 48. Odstavki od 3 do 6 vsebujejo trenutno besedilo osnutka 
finančne uredbe, ki je še vedno predmet tristranskih pogovorov, in morda ne bodo sprejeti, ko 
bo sprejet osnutek. Odstavek 7 dodaja bistvene določbe o pravicah intelektualne lastnine in 
razširjanju rezultatov. Odstavek 8 zagotavlja, da sredstva, dodeljena v okviru programa 
Obzorje 2020, ostanejo v proračunu za raziskave, razvoj in inovacije, zlasti če nov instrument 
nagrad za spodbujanje ne prinese želenih učinkov.

Predlog spremembe 103
Predlog uredbe
Odstavek 49 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49b
Naročanje, predkomercialno naročanje in 

naročanje inovativnih rešitev
1. Vsako naročanje, ki ga izvaja Komisija 
skupaj z državami članicami, temelji na 
pravilih o javnem naročanju iz Uredbe 
(EU) št. XX/XX [finančna uredba] in 
Uredbi (EU) št. XX/XX [delegirana



PR\903026SL.doc 61/74 PE489.632v01-00

SL

uredba].
2. Finančna sredstva Unije se lahko 
dodelijo s predkomercialnim naročanjem 
ali naročanjem inovativnih rešitev, ki ga 
izvede Komisija skupaj z naročniki iz 
držav članic in pridruženih držav.
Postopki oddaje javnega naročila:
(a) so v skladu z načeli preglednosti, 
nediskriminacije, enakega obravnavanja, 
dobrega finančnega upravljanja in 
sorazmernosti ter pravili o konkurenci in, 
če je to primerno, direktivami 2004/17/ES, 
2004/18/ES in 2009/81/ES.
(b) lahko določijo posebne pogoje, na 
primer kraj izvajanja naročenih 
dejavnosti, ki je za predkomercialno 
naročanje omejen na ozemlje držav članic 
in držav, povezanih s programom Obzorje 
2020, če je to ustrezno utemeljeno s cilji 
ukrepov;
(c) lahko odobrijo oddajo več naročil v 
istem postopku (več nabav);
(d) zagotovijo oddajo naročil ekonomsko 
najugodnejšim ponudbam.
3. V pogodbah se v zvezi s 
predkomercialnim naročanjem določijo 
posebne določbe o lastništvu, pravicah 
dostopa in podeljevanju licenc, da se 
zagotovi čim boljša uporaba rezultatov in 
prepreči vsako nepošteno izkoriščanje. 
Izvajalec, ki dosega rezultate v 
predkomercialnem naročanju, je lastnik 
vsaj pripadajočih pravic intelektualne 
lastnine. Naročniki imajo vsaj pravice 
dostopa do rezultatov za lastno uporabo 
brez tantiem in tudi pravico, da odobrijo 
ali zahtevajo, da sodelujoči izvajalec 
podeli neizključne licence za izkoriščanje 
rezultatov tretjim osebam pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, brez pravice do 
podlicence. Če izvajalec ne izkoristi 
rezultatov na komercialni način v 
določenem času po predkomercialnem 
naročilu, kot je opredeljeno v pogodbi, 
prenese vse lastništvo rezultatov na 
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naročnika.
4. V pogodbah v zvezi z javnim 
naročanjem inovativnih rešitev se lahko 
določijo posebne določbe o lastništvu, 
pravicah dostopa in podeljevanju licenc, 
da se zagotovi čim boljša uporaba 
rezultatov in prepreči vsako nepošteno 
izkoriščanje.

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno iz členov 35 in 49. Za zagotovitev, da naročniki ugotovijo dejansko javno 
potrebo in zanjo izvedejo naročilo, lahko naročanje izvede samo Komisija skupaj z državami 
članicami in naročniki iz držav članic.

Predlog spremembe 104
Predlog uredbe
Odstavek 49 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49c
Finančni instrumenti

1. Finančni instrumenti so lahko v kateri 
koli obliki, navedeni v [naslovu VIII] 
Uredbe (EU) št. XX/XX [finančna 
uredba], se uporabljajo v skladu s tem 
naslovom in se lahko združijo z 
donacijami, financiranimi iz proračuna 
Unije, tudi v okviru programa Obzorje 
2020.
2. Financiranje, zagotovljeno v okviru 
finančnih instrumentov Uredbe (EU) 
št. XX/XX [Obzorje 2020], je usklajeno z 
enakim zneskom financiranja, 
zagotovljenega prek Evropske 
investicijske banke ali drugih programov 
Unije.
3. V skladu s členom [18(2)] Uredbe (EU) 
št. XX/XX [finančna uredba] se prihodki 
in vračila, ki jih ustvari finančni 
instrument, vzpostavljen v skladu z 
Uredbo (EU) št. XX/XX [Obzorje 2020], 
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dodelijo navedenemu finančnemu 
instrumentu.
4. Prihodki in vračila, ustvarjeni v skladu 
za financiranje na osnovi delitve tveganja, 
vzpostavljenem v skladu s Sklepom št. 
1982/2006/ES, in zgodnji fazi mehanizma 
za hitro rastoča in inovativna MSP 
(GIF1), vzpostavljenega v skladu Sklepom 
št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta, se dodelijo naslednikom 
finančnih instrumentov v skladu z Uredbo 
(EU) št. XX/XX [Obzorje 2020].

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno iz člena 36. Odstavek 2 je dodan, da se podvoji učinek vzvoda finančnih 
instrumentov v okviru programa Obzorje 2020, njegov namen pa je posnemati finančno 
strukturo sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja, pri čemer so morala biti sredstva 
Evropske komisije usklajena z enakim zneskom financiranja s strani EIB. Ohranitev te 
strukture se zdi bistvena za dosego želenega učinka vzvoda finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 105
Predlog uredbe
Odstavek 49 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49 d
Javno-zasebna partnerstva

1. V skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 
XX/XX [Obzorje 2020] se lahko program 
Obzorje 2020 izvaja prek javno-zasebnih 
partnerstev, če se vsi zadevni partnerji 
zavežejo, da bodo podpirali razvoj in 
izvajanje programa Obzorje 2020.
2. Javno-zasebna partnerstva so 
opredeljena na odprt in pregleden način 
na podlagi ocene neodvisnih 
strokovnjakov v skladu s členom 37 te 
uredbe. Ta ocena temelji na vseh 
naslednjih merilih:
(a) dodana vrednost ukrepa na ravni 
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Unije;
(b) obseg učinka na konkurenčnost 
industrije, trajnostno rast in družbeno-
ekonomska vprašanja.
3. Komisija lahko naloge v zvezi z 
izvajanjem proračuna zaupa javno-
zasebnim partnerstvom, če so naslednja 
merila izpolnjena in določena v 
pogodbenem sporazumu:
(a) dolgoročna zaveza vseh partnerjev na 
podlagi skupne vizije in jasno 
opredeljenih ciljev;
(b) obseg vključenih sredstev in zmožnost 
ustvarjanja dodatnih naložb v raziskave in 
inovacije;
(c) jasno opredeljene vloge vsakega 
partnerja in dogovorjeni ključni kazalniki 
uspešnosti v izbranem obdobju.
4. Pravila za sodelovanje in razširjanje 
javno-zasebnih partnerstev, ustvarjenih in 
financiranih iz programa Obzorje 2020, 
so v celoti skladna z Uredbo (EU) 
št. XX/XX [finančna uredba] in pravili iz 
te uredbe, razen če njihove posebne 
potrebe zahtevajo drugače.
Pravila javno-zasebnih partnerstev lahko 
odstopajo od Kadrovskih predpisov Unije, 
če akti o ustanovitvi teh organov v skladu 
s členom 1a(2) Kadrovskih predpisov ne 
določajo uporabe Kadrovskih predpisov.
5. Odstopanja od pravil iz odstavka 2 in
posebni razlogi za takšna odstopanja se 
vsako leto v delovnem dokumentu 
sporočijo Evropskemu parlamentu in 
Svetu. V delovnem dokumentu sta 
pojasnjena tudi napredek pri 
uresničevanju namena, s katerim so bili 
ustanovljeni posamezni subjekti, in pomen 
zgoraj navedenih odstopanj za dosežen 
napredek.
6. Unija lahko v teh partnerstvih sodeluje 
v eni od naslednjih oblik:
(a) finančni prispevki Unije za skupna 
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podjetja, ustanovljena na podlagi 
člena 187 PDEU v okviru Sedmega 
okvirnega programa, na podlagi 
spremembe njihovih temeljnih aktov, za 
nova javno-zasebna partnerstva, 
vzpostavljena na podlagi člena 187 
PDEU, in za druge organe financiranja iz 
člena [55(1)(b)(v) ali (vii)] Uredbe (EU) 
št. XX/XX [finančna uredba]. Ta oblika 
partnerstva se izvaja samo, kadar je to 
upravičeno zaradi področja uporabe 
zastavljenih ciljev in obsega potrebnih 
sredstev;
(b) sklenitev pogodbenega sporazuma med 
partnerji iz odstavka 1, v katerem so 
določeni cilji partnerstva, zadevne 
obveznosti partnerjev, ključni kazalniki 
uspešnosti in rezultati, ki jih je treba 
doseči, vključno z opredelitvijo dejavnosti 
na področju raziskav in inovacij, pri 
katerih je potrebna podpora programa 
Obzorje 2020.

Or. en

(Glej besedilo predloga spremembe št. 241 Evropskega parlamenta (člen 196(b) in (c)) k 
finančni uredbi, ki je trenutno predmet tristranskih pogovorov. Glej člen 19 uredbe o 

programu Obzorje 2020.)

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti in skladnosti so pogoji sodelovanja iz člena 19 uredbe o programu 
Obzorje 2020 dopolnjeni z ustreznim členom v pravilih za sodelovanje.

Predlog spremembe 106
Predlog uredbe
Odstavek 49 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49e
Javno-javna partnerstva

1. Pravila iz te uredbe se uporabljajo tudi 
za javno-javna partnerstva iz člena [20] 
Uredbe (EU) št. XX/XX [Obzorje 2020].
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2. Javno-javna partnerstva, financirana 
prek instrumenta ERA-NET, so lahko
upravičena do sofinanciranja v okviru 
programa Obzorje 2020, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
(a) visoka stopnja predhodnih finančnih 
zavez subjektov, ki sodelujejo pri skupnih 
razpisih in ukrepih;
(b) usklajena pravila in načini izvajanja 
skupnih razpisov in ukrepov.
Javno-javna partnerstva so lahko podprta 
znotraj prednostnih nalog iz člena 5(2) ali 
med njimi, zlasti s:
3. Pobude za skupno načrtovanje 
programov v skladu s členom 185 PDEU 
so lahko upravičene do sofinanciranja v 
okviru programa Obzorje 2020, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) obstaja potreba po posebni izvedbeni 
strukturi na podlagi člena 185 PDEU;
(b) visoka stopnja zavezanosti sodelujočih 
držav k povezovanju na znanstveni, 
upravni in finančni ravni;
(c) dodana vrednost ukrepa na ravni 
Unije;
(d) kritična masa ob upoštevanju obsega 
in števila vključenih programov, 
podobnost dejavnosti in delež ustreznih 
raziskav, ki jih zajemajo.
4. Komisija lahko naloge v zvezi z 
izvajanjem proračuna zaupa pobudi za 
skupno načrtovanje programov, če so 
naslednja merila izpolnjena in določena v 
sporazumu:
(a) jasna opredelitev cilja, za katerega si 
je treba prizadevati, ter njegovega pomena 
za cilje programa Obzorje 2020 in širše 
cilje politike Unije;
(b) jasne finančne zaveze sodelujočih 
držav, vključno s predhodnimi zavezami 
za združevanje nacionalnih in/ali 
regionalnih naložb za nadnacionalne 
raziskave in inovacije.
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Or. en

(Glej člen 20 uredbe o programu Obzorje 2020.)

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti in skladnosti so pogoji sodelovanja iz člena 20 uredbe o programu 
Obzorje 2020 dopolnjeni z ustreznim členom v pravilih za sodelovanje.

Predlog spremembe 107
Predlog uredbe
Odstavek 49 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49f
Instrument za MSP

1. Samo MSP se lahko prijavijo na razpise 
za zbiranje predlogov, objavljene v okviru 
namenskega instrumenta za MSP iz člena 
[18] Uredbe (EU) št. XX/XX [Obzorje 
2020].
2. Razpisi za zbiranje predlogov v okviru 
instrumenta za MSP so javni razpisi, pri 
katerih se za teme v največji možni meri 
uporablja pristop od spodaj navzgor. 
Poenostavljen dvostopenjski postopek 
ocenjevanja se lahko uporablja, če je tako 
določeno v delovnem programu in če to ne 
pomeni podaljšanja celotnega obdobja 
ocenjevanja.
3. V skladu s členom 17a čas do sklenitve 
pogodbe v okviru instrumenta za MSP ne 
sme presegati šest mesecev.
3. V skladu s to uredbo so lahko v 
sporazumu o donaciji, sklenjenem v 
okviru instrumenta za MSP, določene 
posebne določbe, zlasti o podizvajanju, 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.
4. Če je med izvajanjem ukrepa treba 
spremeniti sporazum o donaciji, sklenjen 
v okviru instrumenta za MSP, zlasti v 
zvezi s spremembami sestave konzorcija, 
se uporablja poenostavljeni postopek za 



PE489.632v01-00 68/74 PR\903026SL.doc

SL

spremembo.
5. Komisija zagotovi, da se instrument za 
MSP v okviru programa Obzorje 2020 ter 
finančni instrumenti v okviru programov 
Obzorje 2020 in COSME, pa tudi sheme 
in instrumenti, ki jih vzpostavi skupaj z 
državami članicami, kot je skupni 
program Eurostars, ustrezno 
dopolnjujejo.

Or. en

Obrazložitev

Poleg tega mora biti v posebni prilogi k uredbi o programu Obzorje 2020 podrobneje opisano 
delovanje vseh namenskih instrumentov in shem financiranja, predvidenih v okviru programa 
Obzorje 2020, vključno z instrumentom za MSP. Kot nova shema donacij v okviru 
instrumenta za MSP se lahko uvede shema „inovacijskih bonov“, kot jo trenutno izvaja nekaj 
držav članic.

Predlog spremembe 108
Predlog uredbe
Člen 49 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49g
Druge posebne določbe

1. Pri ukrepih, ki vključujejo dejavnosti, 
povezane z varnostjo, lahko sporazum o 
donaciji vsebuje posebne določbe, zlasti 
določbe o spremembi sestave konzorcija, 
tajnih podatkih, izkoriščanju, razširjanju, 
prenosih rezultatov in podeljevanju licenc.
2. Pri ukrepih za podporo sedanji ali novi 
raziskovalni infrastrukturi lahko 
sporazum o donaciji vsebuje posebne 
določbe v zvezi z uporabo infrastrukture.
3. Pri raziskovalnih ukrepih Evropskega 
raziskovalnega sveta na novih področjih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o pravicah 
dostopa, prenosljivosti in razširjanju 
rezultatov v zvezi z udeleženci, 
raziskovalci in katero koli osebo, ki jo 
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ukrep zadeva.
4. Pri ukrepih usposabljanja in mobilnosti 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe o obveznostih v zvezi z 
raziskovalci, ki so upravičeni do ukrepa, 
lastništvom, pravicami dostopa in 
prenosljivostjo.
5. Pri usklajevalnih in podpornih ukrepih 
lahko sporazum o donaciji vsebuje 
posebne določbe, zlasti določbe o 
lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju 
in razširjanju rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva zlasti raziskovalno infrastrukturo, posebne določbe ne smejo vključevati samo 
določb za uporabnike, ampak se morajo po potrebi nanašati tudi na druge vidike uporabe 
infrastrukture.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod
Poročevalec na splošno pozdravlja predlog Komisije o „pravilih za sodelovanje v programu 
Obzorje 2020 in razširjanje njegovih rezultatov“ (v nadaljnjem besedilu: pravila) kot 
pomemben korak naprej. Kot najpomembnejše odobrava naslednje vidike:

 širše sprejemanje običajnih računovodskih metod prejemnikov donacij;

 enoten sklop pravil za financiranje vseh ukrepov, ki jih izvajajo udeleženci v okviru 
programa Obzorje 2020;

 zmanjšanje zahtev glede sistemov beleženja delovnega časa;

 vključitev DDV v opredelitev upravičenih stroškov.

Vendar so po mnenju poročevalca nekatere zaželene spremembe, ki jih je Komisija vključila 
v predlog, še vedno oblikovane preveč nejasno, medtem ko se za druge zdi, da so preveč 
poenostavljene in/ali jih raziskovalno-inovacijska skupnost na splošno ne odobrava. 
Poročevalec je kritičen predvsem do naslednjih podrobnosti:

 nemožnosti uveljavljanja povračila posrednih stroškov na podlagi dejanskih stroškov;

 enotne stopnje financiranja, s katero se ne upoštevajo posebne strukture stroškov 
različnih udeležencev, kar vodi v neučinkovito in nesorazmerno financiranje (zlasti pri 
dejavnostih pred komercializacijo) ter višjo povprečno stopnjo povračila na projekt v 
primerjavi s Sedmim okvirnim programom;

 skromnega in omejenega sprejemanja običajnih računovodskih metod prejemnikov 
donacij;

 obstoja splošne in za vse vrste organov financiranja veljavne klavzule o odstopanju od 
enotnega sklopa pravil;

 velike prilagodljivosti predlaganih pravil, zaradi katere se vse preveč pomembnih 
odločitev sprejema na ravni delovnih programov;

 neobstoja bistvenega izboljšanja v zvezi s skrajšanjem povprečnega „časa do 
dodelitve“.

Namen sprememb, ki jih predlaga poročevalec, je poglobiti medinstitucionalno razpravo o 
pravilih in spodbuditi podrobnejša posvetovanja z raziskovalno-inovacijsko skupnostjo. 

Poročevalec želi še enkrat poudariti, da je treba 
za doseganje ciljev, ki jih je Parlament določil 
v prejšnjih poročilih, in delovanje v interesu 
raziskovalno-inovacijske skupnosti s pravili 
vzpostaviti občutljivo ravnovesje med štirimi 
ključnimi načeli: poenostavitvijo, 
odgovornostjo, prilagodljivostjo in 



PR\903026SL.doc 71/74 PE489.632v01-00

SL

zanesljivostjo. Uspešno izvajanje programa Obzorje 2020 bo precej odvisno od uresničevanja 
in uravnoteženja teh načel.

Mogoči učinki sedanjega predloga Komisije
Opravljeni so bili modelni izračuni1, s katerimi je bila izvedena primerjava med povprečno 
stopnjo prispevka EU na ukrep pri Sedmem okvirnem programu in enakovredno stopnjo pri 
programu Obzorje 2020, in sicer za različne kategorije udeležencev. V skladu s temi izračuni 
bi se s predlaganim modelom 100/20 povprečna stopnja povračila zvišala za industrijske 
udeležence (+46,8 %) in MSP (+7,7 %), medtem ko bi se nekoliko znižala stopnja 
financiranja nepridobitnih raziskovalnih organizacij (–0,5 %) in univerz (0,9 %). Uporaba 
modela 100/20 naj bi privedla do 7,2-odstotnega splošnega povečanja skupnega prispevka EU 
na projekt, pri čemer bi več sredstev prejeli zlasti industrijski udeleženci.

Določitev 20-odstotne pavšalne stopnje kot edine možnosti za povračilo posrednih stroškov bi 
udeležence z dragimi in kakovostnimi raziskovalnimi zmogljivostmi postavila v strukturno 
slabši položaj v primerjavi s Sedmim okvirnim programom. To ne bi prizadelo le številna 
raziskovalna središča in zasebna podjetja, ampak tudi številne univerze, ki so v preteklih letih 
vložile veliko truda v prehod na obračun celotnih stroškov. Nekateri od teh akterjev bi lahko 
bili odvrnjeni od sodelovanja pri projektih Obzorja 2020, zlasti v dejavnostih pred 
komercializacijo, za katere bi se uporabljal model 70/20 in ki bi bile deležne še nižje stopnje 
financiranja.

Še en ključen dejavnik, ki ga je treba presoditi zaradi njegovih morebitnih negativnih učinkov 
na izvajanje ciljev Obzorja 2020, je predvidena ločitev razpisov za raziskovalne in razvojne 
projekte ter razpisov za projekte pred komercializacijo. Splošno pravilo, da se za posamezen 
projekt uporablja ena in enotna stopnja povračila – ta stopnja bi bila za projekte pred 
komercializacijo, čeprav lahko ti vsebujejo raziskovalne dejavnosti, vseeno 70/20 –, za 
raziskovalna središča in univerze določa neugodne stopnje financiranja, kadar izvajajo 
raziskovalne dejavnosti v okviru projektov pred komercializacijo. Te zainteresirane strani bi 
se verjetno delno umaknile iz takih projektov, kar bi lahko še povečalo vrzel med raziskavami 
in inovacijami, oviralo povezovanje trikotnika znanja ter upočasnilo inovacijski proces.

Proračunske omejitve in ekonomske posledice
Ob upoštevanju, da naj bi se s programom Obzorje 2020 dosegel velik premik k večji 
inovativnosti v Evropi, bo s povečanjem proračuna za samo približno 6,19 % težko zagotoviti 
trajne rezultate. Zato poročevalec ponovno poudarja zahtevo Parlamenta, naj se Obzorju 2020 
dodeli 100 milijard.

V zvezi s tem se učinek pravil in zlasti morebitne zasnove sistema stopenj povračila ne sme 
podcenjevati, ko gre za izvrševanje proračuna Obzorja 2020. Poročevalec poudarja svojo 
skrb, da bi se lahko ob določitvi previsokih stopenj povračila znatno omejilo število 
projektov, ki jih je mogoče financirati v okviru programa Obzorje 2020, kar bi lahko 
zmanjšalo tudi splošni učinek programa ter morda oviralo izvajanje vodilne pobude „Unija 

                                               
1 Delovni dokument Komisije „Obzorje 2020 – Poenostavitev pravil za financiranje: enotna stopnja povračila za 
vse udeležence in dejavnosti ter enotna pavšalna stopnja za posredne stroške“, 19.4.2012.
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inovacij“ in strategije „Evropa 2020“.

To vprašanje bi lahko postalo še pomembnejše glede na to, da bi lahko izidi pogajanj o 
naslednjem večletnem finančnem okviru privedli do še manj finančnih sredstev za program 
Obzorje 2020, kot jih trenutno predlaga Komisija.

V pričakovanju morebiti omejenega proračuna za program Obzorje 2020 želi poročevalec 
ohraniti povprečni prispevek EU za posamezen projekt na ravni, ki je bila odobrena v 
Sedmem okvirnem programu, in s tem zagotoviti, da ne bo treba zmanjšati skupnega števila 
projektov zaradi njihovega nesorazmernega in neučinkovitega financiranja.

Z ekonomskega vidika je treba pri financiranju dejavnosti pred komercializacijo upoštevati 
jasno opredeljen koncept. Poročevalec poudarja, da mora financiranje Unije na področju 
raziskav in inovacij težiti k znatnemu učinku finančnega vzvoda v smislu zasebnih naložb. 
Financiranje Unije mora biti sorazmerno in ne sme privesti do izkrivljanj na trgu.

Poenostavljen sklop stopenj povračila, ki omogoča celostno financiranje celotnega 
inovacijskega procesa
Glede na zgoraj navedene ocene mogočih učinkov predlaganih pravil in pomisleke glede 
proračuna se je poročevalec odločil predlagati alternativni sklop stopenj povračila. Ta sklop 
stopenj ustreza posebnim potrebam različnih udeležencev in išče boljše ravnovesje med 
primerno poenostavitvijo ter učinkovitejšo in odgovornejšo politiko financiranja raziskav in 
inovacij.

Poročevalec najprej predlaga ponovno uvedbo možnosti za povračilo dejanskih posrednih 
stroškov za vse vrste udeležencev na podlagi njihovih običajnih računovodskih metod. To je 
priporočljivo iz več razlogov – zaradi kontinuitete, poenostavitve, trajnosti politike Unije v 
zvezi s financiranjem raziskav, razvoja in inovacij ter privabljanja odličnih udeležencev. Ker 
pa bi ponovna uvedba te možnosti privedla do še obsežnejšega povečanja skupnega prispevka 
EU na projekt (+9,2 %)1, je po mnenju poročevalca alternativni sklop stopenj povračila še 
nujnejši.

Zato poročevalec predlaga razlikovanje med stopnjami povračila ne le glede na vrsto 
dejavnosti (raziskave in razvoj/pred komercializacijo), kot je predvideno zdaj, ampak tudi 
glede na metodo obračunavanja stroškov (neposredni stroški in pavšalna stopnja/celotni 
stroški) in vrsto udeleženca (univerze, raziskovalna središča, drugi 
udeleženci/MSP/industrijski udeleženci). Poročevalec meni, da to razlikovanje omogoča bolj 
prilagojen pristop k financiranju udeležencev in torej celostno izvajanje financiranja inovacij, 
zaradi česar je lažje združevati raziskovalne dejavnosti in dejavnosti pred komercializacijo v 
okviru enega projekta ter povezovati trikotnik znanja.

Poročevalec želi poudariti, da financiranje inovacij ostaja proračunska „črna škatla“, ker ni 
bilo podanih navedb glede deleža projektov pred komercializacijo v proračunu Obzorja 2020. 

                                               
1 Delovni dokument Komisije „Obzorje 2020: pojasnila nekaterih vidikov v zvezi s pravili za sodelovanje in 
razširjanje rezultatov“, 29.5.2012.
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Glede na to, da so dejavnosti pred komercializacijo, kot so prikazovanje, testiranje in 
poskusno izvajanje, navadno precej dražje kot raziskovalni in razvojni projekti, je poročevalec 
menil, da je treba stopnjo povračila za dejavnosti pred komercializacijo prilagoditi tej 
okoliščini negotovosti, da bi se preprečila večja krčenja finančnih sredstev, ki jih Unija 
nameni raziskavam in razvoju.

Poenostavitev za vse udeležence
V zadnjih dveh letih je Parlament večkrat pozval Komisijo, naj bistveno pospeši 
poenostavitev. Zdaj mu je bil predložen predlog, v katerem so nekateri vidiki preveč 
poenostavljeni, drugi pa nezadostno upoštevani. Zato poročevalec predlaga več ukrepov za 
poenostavitev, ki jih je Parlament navedel v prejšnjih poročilih.

Kar je najpomembneje, poročevalec predlaga nadaljnje širjenje sprejemanja običajnih 
računovodskih metod prejemnikov donacij, saj je prepričan, da je tako mogoče doseči 
resnično zmanjšanje upravnega bremena in tveganja napak za vse udeležence.

Poročevalec meni, da je poleg priznavanja običajnih računovodskih metod prejemnikov 
donacij še en mejnik poenostavitve v programu Obzorje 2020 jasen, enoten sklop skupnih 
pravil, zato poziva k temeljitemu uresničevanju te zamisli. Poročevalec dvomi, da bo velika 
prilagodljivost v postopku izvajanja privedla do poenostavitve, prej nasprotno. Čeprav je 
prilagodljivost potrebna za nekatere organe financiranja, bi večini udeležencev koristil jasen 
sklop zanesljivih pravil. Ponovna uvedba vzorčnega sporazuma o donaciji kot standardne 
oporne točke za vse sporazume o donacijah, razjasnitev številnih opredelitev in določb ter 
vključitev novega naslova „Posebne določbe“, ki vsebuje posebne člene o nagradah, 
naročanju, finančnih instrumentih, instrumentu za MSP, javno-zasebnih partnerstvih in javno-
javnih partnerstvih, so predlogi, katerih namen je okrepiti zamisel „enotnega sklopa pravil“. 

Poleg tega si poročevalec želi, da bi program Obzorje 2020 postal dostopnejši novim akterjem 
in neizkušenim prijaviteljem. Vzpostavitev enotnega, uporabnikom prijaznega vstopnega 
portala, združitev „delovnih načrtov“ organov financiranja z „delovnimi programi“ Komisije 
in priprava navodil s pojasnili za postopek izbire se zato zdijo koristni predlogi.

Obravnava resničnih potreb industrije
Poročevalec se boji, da bi lahko zvišana stopnja povračila za industrijske udeležence, kot jo 
trenutno predlaga Komisija, služila kot finančno nadomestilo za pomanjkljivosti programa, ki 
sicer niso bile odpravljene, in da bi ta stopnja zato privedla do samo navideznega povečanja 
deleža industrije v skupnem proračunu Obzorja 2020, medtem ko se število industrijskih 
udeležencev projektov dejansko sploh ne bi povečalo.

Zato želi poročevalec obravnavati resnične potrebe industrijskih udeležencev. V zvezi s tem je 
najbolj ključen ukrep določitev izrecne šestmesečne omejitve za „čas do dodelitve“. Ker je 
namen programa Obzorje 2020 spodbuditi inovacije, postaja čas vse pomembnejši dejavnik. 
To zlasti drži za podjetja in zelo inovativna MSP. Skrajšan „čas do dodelitve“ je tudi temeljni 
pogoj za privabljanje odličnih partnerjev za raziskave z vsega sveta, pri čemer je 
internacionalizacija še en dejavnik privabljanja industrijskih udeležencev.

Poleg tega poročevalec meni, da je bilo z vključitvijo posebnih členov o instrumentu za MSP 
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in finančnih instrumentih delovanje teh instrumentov bolj razjasnjeno.

Razjasnitev nekaterih vidikov o pravicah intelektualne lastnine, dodatnih obveznosti v zvezi z 
razširjanjem in izkoriščanjem rezultatov ter pojma „javni dostop“ bi morala podjetjem 
omogočiti boljše razumevanje, kako bodo pri sodelovanju v programu Obzorje 2020 zaščiteni 
njihovi komercialni interesi.

Nenazadnje, poročevalec je predlagal več sprememb, s katerimi je poudaril možnosti 
sofinanciranja in združeno uporabo instrumentov Obzorja 2020 za financiranje projektov, pri 
čemer je dopustil tudi možnost kumulativnega financiranja, usmerjeno zlasti v možno 
financiranje obsežnih predstavitvenih projektov.


