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Oznake postopkov

* Posvetovalni postopek
*** 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 sklepa Sveta o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa 
za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0811),

– ob upoštevanju člena 182(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0509/2011),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za promet in turizem, Odbora za kmetijstvo, Odbora za kulturo in izobraževanje 
ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

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

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

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



PE489.688v01-00 6/118 PR\903346SL.doc

SL

Predlog spremembe 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Cilj Unije je okrepiti njene 
znanstvene in tehnološke temelje z 
oblikovanjem evropskega raziskovalnega 
prostora („ERA“), v katerem raziskovalci, 
znanost in tehnologija prosto krožijo, in 
spodbujati Unijo, da postane bolj 
konkurenčna, tudi na področju industrije. 
Da bi te cilje uresničila, bi morala Unija 
vzpostaviti dejavnosti za izvajanje 
raziskav, tehnološkega razvoja in 
predstavitev, spodbujati mednarodno 
sodelovanje, razširjati in optimizirati 
rezultate ter spodbujati usposabljanje in 
mobilnost.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Krepitev udeležbe je treba spodbujati, 
da se polno izkoristi potencial vseh 
talentov v Evropi in s tem doseže 
optimalen gospodarski in družbeni učinek 
raziskav, kar naj bi prispevalo k 
odpravljanju vrzeli na raziskovalnem in 
inovacijskem področju v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 4



PR\903346SL.doc 7/118 PE489.688v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe: povsod v besedilu je treba „Marie Curie“ zamenjati z 
„Marie Skłodowska-Curie“.

Predlog spremembe 5
Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije je 
nujno potrebno spodbujati naložbe 
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 
inovacije, raziskave in inovacije izvajati s 
poslovno usmerjeno agendo ter pospešiti 
razvoj novih tehnologij, ki bodo podlaga za 
prihodnja podjetja in gospodarsko rast. Del 
II „Vodilni položaj industrije“ mora 
podpreti naložbe v odlične raziskave in 
inovacije v ključnih omogočitvenih 
tehnologijah in drugih industrijskih 
tehnologijah, olajšali dostop do tveganega 
financiranja za inovativna podjetja in 
projekte ter široko podpreti inovacije v 
malih in srednje velikih podjetjih po vsej 
Uniji. Dejavnosti morajo zajeti celoten 
spekter raziskav in inovacij, poudarek pa 
mora biti na inovacijskih dejavnostih, kot 
so pilotni in predstavitveni projekti, 
preskusi, podpora za javno naročanje, 
prednormativne raziskave, določanje 
standardov ter uvajanje inovacij na trg.

Or. en

Predlog spremembe 6
Proposal for a decision
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Raziskave in inovacije na področju 
vesolja, ki so v deljeni pristojnosti Unije, je 

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

satelitsko navigacijo in satelitske 
telekomunikacije, infrastrukturo 
(zemeljsko in vesoljsko), storitve in 
aplikacije, ki so v deljeni pristojnosti 
Unije, je treba vključiti v delu II „Vodilni 
položaj industrije“ kot celovito prvino, da 
bi se kar najbolj povečali znanstveni, 
gospodarski in družbeni vplivi ter 
zagotovilo uspešno in stroškovno 
učinkovito izvajanje.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kot sestavni del Obzorja 2020 mora 
Skupno raziskovalno središče (JRC) še 
naprej zagotavljati neodvisno in 
uporabniško naravnano znanstveno in 
tehnično podporo pri oblikovanju, 
razvijanju, izvajanju in spremljanju politik 
Unije. Da bi izpolnilo svoje poslanstvo, 
mora Skupno raziskovalno središče izvajati 
najkakovostnejše raziskave. Pri izvajanju 
neposrednih ukrepov v skladu s svojim 
poslanstvom mora Skupno raziskovalno 
središče posebno pozornost nameniti 
področjem, ki so ključnega pomena za 
Unijo, tj. pametni, vključujoči in trajnostni 
rasti, varnosti in državljanstvu ter globalni 
Evropi.

(12) Kot sestavni del Obzorja 2020 mora 
Skupno raziskovalno središče (JRC) še 
naprej zagotavljati neodvisno in 
uporabniško naravnano znanstveno in 
tehnično podporo pri oblikovanju, 
razvijanju, izvajanju in spremljanju politik 
Unije. Skupno raziskovalno središče mora 
tudi pomagati pri nacionalnem 
regionalnem in lokalnem sprejemanju 
odločitev, ki imajo najnovejše učinke na 
raziskave in inovacije. Da bi izpolnilo 
svoje poslanstvo, mora Skupno 
raziskovalno središče izvajati 
najkakovostnejše raziskave. Pri izvajanju 
neposrednih ukrepov v skladu s svojim 
poslanstvom mora Skupno raziskovalno 
središče posebno pozornost nameniti 
področjem, ki so ključnega pomena za 
Unijo, tj. pametni, vključujoči in trajnostni 
rasti, varnosti in državljanstvu ter globalni 
Evropi.

Or. en
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Predlog spremembe 8
Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Obzorje 2020, kjer je glavno vodilo 
odličnost, bi moralo prek lestve odličnosti 
ustvariti večjo sinergijo, dopolnjevanje in 
interoperabilnost med strukturnimi skladi, 
kjer sta glavni vodili gradnja zmogljivosti 
in pametna specializacija, s čimer bi 
zgradili mostove v obe smeri in povezali 
oba programa.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Evropski lokalni in regionalni 
organi imajo pomembno vlogo pri 
izvajanju evropskega raziskovalnega 
prostora in zagotavljanju učinkovitega 
usklajevanja finančnih instrumentov 
Unije, predvsem s spodbujanjem povezav 
med Obzorjem 2020 in strukturnimi 
skladi, v okviru regionalnih inovacijskih 
strategij, ki temeljijo na pametni 
specializaciji. Regije imajo ključno vlogo 
tudi pri razširjanju in izvajanju rezultatov 
Obzorja 2020 ter ponujanju dopolnilnih 
instrumentov financiranja, vključno z 
javnimi naročili.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razširjanje odličnosti in krepitev 
udeležbe

Or. en

Obrazložitev

Odličnost je treba v celoti izkoristiti in pri tem okrepiti sinergije med Obzorjem 2020 in 
strukturnimi skladi

Predlog spremembe 12
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) varovanje svobode in varnosti Evrope 
in njenih državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnje podrobnosti o kazalnikih 
uspešnosti, ki so dodeljeni posebnim ciljem 
v odstavkih 1 do 4, so določene v Prilogi 
II.

Nadaljnje podrobnosti o kazalnikih 
uspešnosti, ki so dodeljeni posebnim ciljem 
v odstavkih 1 do 4, so določene v Prilogi 
II. Kazalniki uspešnosti za ocenjevanje 
napredka glede na splošne cilje 
Obzorja 2020 so določeni v Prilogi I 
Uredbe (EU) št. XX/XX [Obzorje 2020].

Or. en



PR\903346SL.doc 13/118 PE489.688v01-00

SL

Predlog spremembe 16
Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek iz odstavka 1 se razdeli med štiri 
dele iz člena 2(2) tega sklepa v skladu s 
členom 6(2) Uredbe (EU) št. XX/2012 
[Obzorje 2020]. Okvirna razčlenitev 
proračunskih sredstev za posebne cilje iz 
člena 3 tega sklepa in skupni najvišji 
znesek prispevka za ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča so določeni v 
Prilogi II k Uredbi (EU) št. XX/2012 
[Obzorje 2020].

2. Znesek iz odstavka 1 se razdeli med štiri 
dele iz člena 2(2) tega sklepa v skladu s 
členoma 6(2) in 6(4) Uredbe (EU) št. 
XX/2012 [Obzorje 2020]. Okvirna 
razčlenitev proračunskih sredstev za 
posebne cilje iz člena 3 tega sklepa in 
skupni najvišji znesek prispevka za ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča so 
določeni v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 
XX/2012 [Obzorje 2020].

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija za izvajanje delov I, II in III 
tega posebnega programa iz točk (a), (b) in 
(c) člena 2(2) sprejme skupne ali ločene 
delovne programe, razen za izvajanje 
ukrepov v okviru posebnega cilja „krepitev 
evropske znanstvene baze v pionirskih 
raziskavah“. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
9(2). Potrebno bo učinkovito usklajevanje 
med tremi glavnimi prednostnimi 
nalogami Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Vzpostaviti je treba strateško 
usklajevanje raziskav in inovacij na 
podlagi tematskih svetovalnih znanstvenih 
odborov. To bo pripomoglo k opredelitvi 
raziskovalnih in inovacijskih programov 
na podlagi najboljšega vodstva ter bo 
zagotovilo spodbudo in instrumente, ki so 
potrebni za spodbujanje interakcije in 
sinergij v večjem obsegu Usklajevanje bo 
obravnavalo razdrobljenost in izboljšalo 
rabo tehnoloških in infrastrukturnih virov 
s strani celotne raziskovalne skupnosti, 
povezanih s posameznim tematskim 
področjem. Strateški ukrepi in znanstveno 
usklajevanje bodo zagotovili strokoven 
prispevek k politiki od samega začetka, 
spodbujanje inovacij in konkurenčnosti 
ob razumevanju zapletenosti 
inovacijskega cikla ter spodbujanje 
sodelovanja številnejših raziskovalcev 
prek meja. 

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

in najvišjo stopnjo štipendij. Omogočajo 
pristope od spodaj navzgor pri vseh treh 
prednostnih nalogah, ki cilje obravnavajo 
inovativno.

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni programi zajemajo tudi usklajeno 
število majhnih (usmerjenih), srednje 
velikih in velikih (povezovalnih) 
projektov. Majhni projekti niso le 
učinkovit način spodbujanja sodelovanja 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dobro upravljanje projekta bo nagrajeno 
v analizi uspešnosti osebja Komisije in 
agencij.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Pri družbenih izzivih je treba uporabiti 
pristop, temelječ na izzivih, kjer so 
osnovna znanost, uporabne raziskave, 
prenos znanja in inovacije enako 
pomembne in med seboj povezane 
sestavine. Da bi zagotovili ustrezno 
ravnovesje med raziskavami, razvojem in 
inovacijami, temelječimi na soglasju, in 
bolj udarnimi raziskavami, razvojem in 
inovacijami, mora najmanj 15 % 
proračuna za družbene izzive pri javnih 
razpisih upoštevati pristop od spodaj 
navzgor (brez vnaprej določenih tem 
razpisa). Poleg tega je treba pri družbenih 
izzivih ter omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah doseči pravno ravnovesje 
med manjšimi in večjimi projekti ob 
upoštevanju posebne strukture sektorja, 
vrste dejavnosti, tehnologije in področja 
raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Interdisciplinarna in transdisciplinarna 
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narava družbenih izzivov zahteva 
vzpostavitev namenskih strateških 
svetovalnih odborov.  Odbori bodo 
sestavljeni iz najboljših zainteresiranih 
strani iz akademskega sveta, sektorja, 
končnih uporabnikov in civilne družbe z 
ustreznim strokovnim znanjem iz 
različnih sektorjev in zadevnih 
raziskovalnih področij. Odbori bodo 
Komisiji zagotovili prispevke in nasvete o 
splošni strategiji za zadevni družbeni izziv, 
oblikovanju njenih delovnih programov 
ter področjih in merilih za razpise za 
zbiranje predlogov ob uporabi prispevkov, 
ki jih bodo zagotovile ustrezne strukture, 
kot so evropske tehnološke platforme, 
evropske znanstvene organizacije, pobude 
skupnega načrtovanja in evropska 
inovacijska partnerstva.

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

FEST pomeni prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije – glej horizontalni predlog 
spremembe v Prilogi 1 – del 1 – točka 2 – uvodni del

Predlog spremembe 27
Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

civilne družbe, industriji in oblikovalcem 
politike. Pri tem lahko Obzorje 2020 za 
prenos informacij uporabi omrežja. 
Komunikacijske dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru Obzorja 2020, bodo s publikacijami, 
dogodki, bazami znanja, zbirkami 
podatkov, spletnimi stranmi ali ciljno 
uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Spodbujal se bo 
brezplačen odprt dostop do publikacij, 
znanstvenih podatkov, pridobljenih ali 
zbranih v okviru raziskav, ki jih financira 
Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 29
Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mednarodno sodelovanje s partnerji v 
tretjih državah je potrebno za učinkovito 
reševanje številnih posebnih ciljev, 
določenih v Obzorju 2020, zlasti tistih, ki 
se nanašajo na zunanjo politiko Unije in 
mednarodne obveznosti. To velja za vse 
svetovne družbene izzive, ki jih obravnava 
Obzorje 2020. Mednarodno sodelovanje je 
prav tako bistvenega pomena za pionirske 
in osnovne raziskave, da se izrabijo koristi, 
ki jih ponujajo možnosti nastajajočih 
znanosti in tehnologij. Spodbujanje 
mobilnosti raziskovalcev in inventorjev na 
mednarodni ravni je zato ključno za 
krepitev tega sodelovanja na svetovni 
ravni. Dejavnosti na mednarodni ravni so 
prav tako pomembne za okrepitev 
konkurenčnosti evropske industrije in 
trgovine, saj spodbujajo uvedbo novih 
tehnologij in trženje z njimi, na primer z 
razvojem svetovnih standardov in smernic 
za interoperabilnost, ter spodbujajo 
sprejetost in uporabo evropskih rešitev 

Mednarodno sodelovanje s ključnimi 
strateškimi partnerji v tretjih državah je 
potrebno za učinkovito reševanje številnih 
posebnih ciljev, določenih v Obzorju 2020, 
zlasti tistih, ki se nanašajo na zunanjo 
politiko Unije in mednarodne obveznosti. 
Mednarodno sodelovanje je prav tako 
bistvenega pomena za pionirske in osnovne 
raziskave, da se izrabijo koristi, ki jih 
ponujajo možnosti nastajajočih znanosti in 
tehnologij. Spodbujanje mobilnosti 
raziskovalcev in inventorjev na 
mednarodni ravni je zato ključno za 
krepitev tega sodelovanja na svetovni 
ravni. Dejavnosti na mednarodni ravni so 
prav tako pomembne za okrepitev 
konkurenčnosti evropske industrije in 
trgovine, saj spodbujajo uvedbo novih 
tehnologij in trženje z njimi, na primer z 
razvojem svetovnih standardov in smernic 
za interoperabilnost, ter spodbujajo 
sprejetost in uporabo evropskih rešitev 
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zunaj Evrope. zunaj Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) nadaljevanje partnerstva evropskih 
držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP2) pri kliničnih 
poskusih od faze I do IV za zdravstvene 
posege proti HIV, malariji, tuberkulozi in 
zapostavljenim boleznim ter njegova 
razširitev na druge regije v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – odstavek 6 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Dogovor o izvajanju sodelovalnih 
dejavnosti med Evropsko unijo in 
Združenimi državami Amerike na 
področju domovinske varnosti/civilne 
varnosti/raziskav, podpisan dne 18. 
novembra 2010;

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – odstavek 6 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) podpiranje dejavnosti, predlaganih v 
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okviru prvega stebra „dostop do surovin 
na svetovnih trgih brez izkrivljanja 
pogojev“ iz Sporočila Komisije z dne 4. 
novembra 2008 z naslovom „Pobuda za 
surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno
potrebnimi surovinami za rast in delovna 
mesta v Evropi“, z namenom 
zagotavljanja dostopa do surovin evropski 
industriji na svetovni ravni in dostopa do 
surovin z mednarodnih trgov pod enakimi 
pogoji kot veljajo za druge industrijske 
konkurente;

Or. en

Obrazložitev

Odvisnost konkurenčnosti in inovacij evropske industrije (in delovnih mest, ki iz tega izhajajo) 
od surovin zunaj EU je prepoznala že ES (COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82, 
Sklepi Sveta za konkurenčnost z dne 10. marca 2011). Glede na pomembnost tega vprašanja 
na dnevnem redu EU je treba predvideti mednarodno sodelovanje z glavnimi regijami 
sodelovanja.

Predlog spremembe 33
Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – odstavek 6 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) sodelovanje z državami v razvoju, 
namreč iz podsaharske Afrike, na 
področju decentralizirane proizvodnje 
energije za odpravljanje revščine;

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – odstavek 6 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fd) nadaljnje sodelovanje pri raziskavah z 
Brazilijo na področju biogoriv z 
osredotočenostjo biogoriva druge 
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generacije.

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Struktura Obzorja 2020 temelji na ciljih, ki 
so določeni za njegove tri glavne dele: 
oblikovanje odlične znanosti, ustvarjanje 
vodilnega položaja industrije in reševanje 
družbenih izzivov. Posebna pozornost je 
namenjena zagotavljanju ustreznega 
usklajevanja med temi deli in popolnemu 
izkoriščanju sinergij, ki nastajajo pri vseh 
posebnih ciljih, da se čim bolj poveča 
njihov skupni učinek na cilje politik Unije 
na višji ravni. Cilji Obzorja 2020 se zato 
obravnavajo s posebnim poudarkom na 
iskanju učinkovitih rešitev, kar precej 
presega pristop, ki temelji zgolj na 
običajnih znanstvenih in tehnoloških 
disciplinah ter gospodarskih sektorjih.

Struktura Obzorja 2020 temelji na ciljih, ki 
so določeni za njegove tri glavne dele: 
oblikovanje odlične znanosti, ustvarjanje 
vodilnega položaja industrije in reševanje 
družbenih izzivov. Posebna pozornost je 
namenjena zagotavljanju ustreznega 
usklajevanja med temi deli in popolnemu 
izkoriščanju sinergij, ki nastajajo pri vseh 
posebnih ciljih, da se čim bolj poveča 
njihov skupni učinek na cilje politik Unije 
na višji ravni. Cilji Obzorja 2020 se zato 
obravnavajo s posebnim poudarkom na 
iskanju učinkovitih rešitev, kar precej 
presega pristop, ki temelji zgolj na 
običajnih znanstvenih in tehnoloških 
disciplinah ter gospodarskih sektorjih, na 
primer na spodbujanju inovativnih 
globalnih partnerstev izven okvira 
klasičnih konzorcijev in na zagotavljanju 
prožnih, inovativnih instrumentov 
financiranja in naložbenih instrumentov, 
ki so prilagojeni hitro se razvijajočim 
portfeljem.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, skupna ribiška politika in program 
Erasmus za vse: program Unije za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport ali program Zdravje za rast.
Predvidena je primerna povezanost s 
skladi kohezijske politike, pri čemer lahko 
podpora za gradnjo zmogljivosti za 
raziskave in inovacije na regionalni ravni 
deluje kot „lestev odličnosti“, ustanovitev 

Posebna pozornost je namenjena tudi 
usklajevanju dejavnosti, ki se financirajo v 
okviru Obzorja 2020, z dejavnostmi, ki se 
podpirajo v okviru drugih programov Unije 
za financiranje, kot so skupna kmetijska 
politika, skupna ribiška politika in program 
Erasmus za vse: program Unije za 
izobraževanje, usposabljanje, mladino in 
šport ali program Zdravje za rast, program 
Life, rezerve za nove udeležence 
(NER300).
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regionalnih centrov odličnosti lahko 
pomaga zmanjšati inovacijsko vrzel v 
Evropi ter podpiranje predstavitvenih in 
pilotnih projektov velikega obsega pa 
lahko pomaga doseči cilj ustvarjanja 
vodilnega položaja evropske industrije.

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zgoraj omenjeno usklajevanje zajema 
primerno povezanost s skladi kohezijske 
politike, pri čemer lahko podpora za 
gradnjo zmogljivosti za raziskave in 
inovacije na regionalni ravni deluje kot 
„lestev odličnosti“, ustanovitev 
regionalnih centrov odličnosti pa lahko 
pomaga zmanjšati inovacijsko vrzel v 
Evropi. Strukturne sklade je treba 
uporabiti v polnem obsegu za podporo 
gradnje zmogljivosti v regijah prek 
posebej namenjenih dejavnosti, katerih 
cilj je ustanovitev centrov odličnosti, 
posodobitev univerz, nakup znanstvene 
opreme, lokalni prenos tehnologije, 
podpora na novo ustanovljenih in 
odcepljenih podjetij, lokalno povezovanje 
med industrijo in akademskimi krogi, 
vzpostavljanje grozdov na prednostnih 
področjih Obzorja 2020, in kot vir 
majhnih subvencij, dodeljenih za pripravo 
predlogov, ki se predložijo Obzorju 2020. 
To bo omogočalo vzpostavitev lestve 
odličnosti, prek katere bodo te regije v 
celoti sodelovale v Obzorju 2020, na 
podlagi kakovosti in odličnosti.
Po programu Obzorje 2020 bi se 
strukturni skladi lahko uporabljali za 
financiranje ali sofinanciranje 
spremljanja raziskovalnih projektov v 
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okviru tega programa in ovrednotenje 
rezultatov raziskav na način, ki spodbuja 
preprost dostop do znanja ali olajšuje 
neposredno uporabo posledičnega znanja 
v gospodarstvu ali družbi.
Vzpostavljanje večje sinergije, 
dopolnjevanja in interoperabilnosti med 
instrumenti Obzorja 2020, kjer je glavno 
vodilo odličnost, prek lestve odličnosti, ter 
strukturnimi skladi, kjer sta glavni vodili 
gradnja zmogljivosti in pametna 
specializacija, s čimer bi zgradili mostove 
v obe smeri in povezali oba programa.
Projekti Obzorja 2020 bi morali privabiti 
dodatna sredstva iz strukturnih skladov, 
EIB in zasebnega sektorja, kar pomeni 
sprejetje pristopa z več skladi.
Za spodbujanje sodelovalnih evropskih 
raziskav bi bilo treba vzpostaviti 
vseevropski skupni sklad, financiran iz 
strukturnih skladov.

Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obstoječa javno-javna in javno-zasebna 
partnerstva lahko v okviru Obzorja 2020
prejmejo podporo pod pogojem, da 
obravnavajo cilje Obzorja 2020, 
izpolnjujejo merila, določena v Obzorju 
2020, in so v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (7. OP) dosegla 
bistven napredek v skladu z merili iz člena 
[19(2) in (3)] Uredbe (EU) št. XX/XX 
[Obzorje 2020]. Tudi nova inovativna 
partnerstva, vključno s partnerstvi za 
razvoj proizvodov, lahko v okviru Obzorja 
2020 prejmejo podporo pod pogojem, da 
obravnavajo cilje Obzorja 2020 in 
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izpolnjujejo merila.

Or. en

Predlog spremembe 40
Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje z mrežo za pobude Eureka, 
naravnim partnerjem za načrtovanje in 
izvajanje inovativnih sestavnih delov 
kohezijske politike, predvsem pri 
vzpostavljanju regionalnih inovacijskih 
strategij za pametno specializacijo, bo 
prispevalo k doseganju ciljev Obzorja 
2020 in s tem k nadaljnji krepitvi Unije 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pobude na podlagi člena 185 Pogodbe, ki 
se podpirajo v okviru šestega in/ali 
sedmega okvirnega programa in ki lahko 
pod navedenimi pogoji ponovno prejmejo 
podporo, so: partnerstvo evropskih držav in 
držav v razvoju na področju kliničnih 
študij (EDCTP), podpora iz okolja pri 
samostojnem življenju (AAL), raziskovalni 
in razvojni program za Baltsko morje 
(BONUS), Eurostars in evropski 
metrološki raziskovalni program. Podporo 
lahko ponovno prejme tudi Evropska zveza 
organizacij za energetske raziskave 
(EERA), ki je bila ustanovljena na podlagi 
strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET).

Pobude na podlagi člena 185 Pogodbe, ki 
se podpirajo v okviru šestega in/ali 
sedmega okvirnega programa in ki lahko 
pod navedenimi pogoji ponovno prejmejo 
podporo, so: partnerstvo evropskih držav in 
držav v razvoju na področju kliničnih 
študij (EDCTP), podpora iz okolja pri 
samostojnem življenju (AAL), raziskovalni 
in razvojni program za Baltsko morje 
(BONUS), Eurostars in evropski 
metrološki raziskovalni program. Večja 
vključenost zasebnega sektorja je mogoča 
prek evropskih in nacionalnih 
tehnoloških platform. Podporo lahko 
ponovno prejme tudi Evropska zveza 
organizacij za energetske raziskave 
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(EERA), ki je bila ustanovljena na podlagi 
strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET).

Or. en

Predlog spremembe 42
Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 43
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 44
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 45
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 2. Prihodnje in nastajajoče znanosti in 
tehnologije

Or. en

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe: povsod v besedilu je treba „prihodnje in nastajajoče 
tehnologije“ ali „FET“ zamenjati s „prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije“ ali 
„FEST“.

Predlog spremembe 46
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov v 
zgodnji fazi je potrebno za uspešno iskanje 
novih temeljev za izrazito nove prihodnje 
tehnologije. Ker je ta dejavnost izrazito
tematsko neopredeljena in nedoločevalna, 
omogoča nove ideje v najširšem spektru 
tem in disciplin, ne glede na to, kdaj se 
porodijo in od kod prihajajo. Spodbujanje 
takih krhkih idej zahteva prilagodljiv, 
tveganju prijazen in zelo meddisciplinaren 
raziskovalni pristop, ki znatno presega 
stroge tehnološke okvire. Da se v 
prihodnosti doseže vodilni položaj znanosti 
in industrije, je odločilno, da se na 
področju raziskav in inovacij pritegne in 
spodbuja udeležba novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci in MSP z visoko razvito 
tehnologijo.

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov v 
zgodnji fazi je potrebno za uspešno iskanje 
novih temeljev za izrazita nova znanstvena 
spoznanja in prihodnje tehnologije. Ker je 
ta dejavnost izrazito tematsko 
neopredeljena in nedoločevalna, omogoča 
nove in transformalne ideje v najširšem 
spektru tem in disciplin, ne glede na to, 
kdaj se porodijo in od kod prihajajo. 
Spodbujanje takih krhkih idej zahteva 
prilagodljiv, tveganju prijazen in zelo 
meddisciplinaren raziskovalni pristop, ki 
znatno presega stroge tehnološke okvire. 
Da se v prihodnosti doseže vodilni položaj 
znanosti in industrije, je odločilno, da se na 
področju raziskav in inovacij pritegne in 
spodbuja udeležba novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci in MSP z visoko razvito 
tehnologijo.

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne pobude na podlagi tega 
izziva so znanstveno naravnane, obsežne, 
večdisciplinarne in sledijo skupnemu 
vizionarskemu cilju. Obravnavajo velike 
znanstvene in tehnološke izzive, ki 
zahtevajo sodelovanje med številnimi 
disciplinami, skupnostmi in programi. 
Znanstveni napredek mora zagotoviti trdno 
in široko podlago za prihodnje tehnološke 
inovacije in njihovo gospodarsko 
izkoriščanje ter nove koristi za družbo. 
Zaradi njihove presežne narave in 

Raziskovalne pobude na podlagi tega 
izziva so znanstveno naravnane, obsežne, 
večdisciplinarne in sledijo skupnemu 
vizionarskemu cilju. Obravnavajo velike 
znanstvene in tehnološke izzive, ki 
zahtevajo sodelovanje med številnimi 
disciplinami, skupnostmi in programi. 
Znanstveni napredek mora zagotoviti trdno 
in široko podlago za prihodnje tehnološke 
inovacije in njihovo gospodarsko 
izkoriščanje ter nove koristi za družbo. 
Razmisliti je treba o dejavnostih z velikimi 
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razsežnosti se lahko uresničijo samo z 
združenimi in nenehnimi prizadevanji (s 
trajanjem 10 let).

socialnimi učinki. Zaradi njihove presežne 
narave in razsežnosti se lahko uresničijo 
samo z združenimi in nenehnimi 
prizadevanji (s trajanjem 10 let).

Or. en

Predlog spremembe 48
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Svetovalni odbor FEST, sestavljen iz 
najboljših znanstvenikov in inženirjev z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu, bo Komisiji svetoval in ji
omogočil, da sodeluje pri splošni 
znanstveni strategiji za dejavnosti FEST, 
oblikovanju delovnega programa in meril 
za razpise za zbiranje predlogov kot tudi 
pri opredeljevanju posebnih tem za FEST 
Proactive in FEST Flagships.
S Svetovalnim odborom FEST se je treba 
posvetovati predvsem o:
- splošni znanstveni strategiji za 
dejavnosti FEST glede na znanstvene in 
uporabne možnosti ter
potrebe na evropski ravni;
- zagotovitvi delovnega programa in 
potrebnih sprememb, vključno z razpisi za 
zbiranje predlogov in merili;
- opredeljevanju posebnih tem za 
dejavnosti FEST (Proactive in Flagships) 
od zgoraj navzdol, predvsem
tem, ki izhajajo iz dejavnosti FEST od 
spodaj navzgor (Open) kot tudi iz 
subvencij ERC, financiranih na zadevnih 
področjih.

Or. en



PR\903346SL.doc 33/118 PE489.688v01-00

SL

Predlog spremembe 49
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi projekti FEST se bodo ocenjevali po 
izključno strogih merilih znanstvene in 
tehnološke odličnosti.

Or. en

Predlog spremembe 50
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Večina sredstev FEST bo namenjena 
sodelovalnim pionirskim raziskavam od 
spodaj navzgor na vseh področjih.

Or. en

Predlog spremembe 51
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrep se bo izvajal s podporo konkurenčno 
izbranim raziskovalnim programom 
usposabljanja iz vse Unije, ki jih izvajajo 
partnerstva med univerzami, raziskovalne 
ustanove, podjetja, MSP in drugi družbeno-
gospodarskimi akterji iz različnih 
evropskih ter drugih držav. Podpirale se 
bodo tudi posamezne ustanove, ki bodo 
lahko zagotovile enako obogatitveno 
okolje. Da se izpolnijo različne potrebe, bo 
pri uresničevanju ciljev treba zagotoviti 
prožnost. Uspešna partnerstva praviloma 

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

usposabljanja v celotnem dogovorjenem 
gostiteljskem omrežju in obsega finančnih 
sredstev za projekt treba zagotoviti 
popolno prožnost. Uspešna partnerstva 
praviloma spremljajo mreže za 
raziskovalno usposabljanje ali industrijski, 
skupni in večkratni doktorati, medtem ko 
posamezne ustanove običajno sodelujejo v 
inovativnih doktorskih programih. V tem 
okviru je predvidena podpora za najboljše 
raziskovalce na začetku poklicne poti, ki 
želijo sodelovati v teh odličnih programih, 
ne glede na to, iz katere države prihajajo.

Or. en

Predlog spremembe 52
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 53
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 55
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 56
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.1 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujanje dostopa do zasebnih 
raziskovalnih infrastruktur, primernih za 
namene javnih raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 57
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 4 – točka 4.3 – točka 4.3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S partnerstvi med ustreznimi oblikovalci 
politik in organi za financiranje (npr. 
ESFRI, posvetovalna skupina za e-
infrastrukture (e-IRG), organizacije 
EIROforuma, nacionalni javni organi) naj 
bi se izboljšale in izrabile sinergije med 
nacionalnimi pobudami in pobudami Unije, 
razvila medsebojno dopolnjevanje in 
sodelovanje med raziskovalnimi 
infrastrukturami in dejavnostmi, ki se 
financirajo v okviru drugih politik EU (kot 
so regionalna, kohezijska, industrijska, 
zdravstvena, zaposlovalna ali razvojna 
politika) ter zagotovila usklajenost med 
različnimi financiranji Unije. Unija bo 
podpirala tudi ankete, spremljanje in 
ocenjevanje raziskovalnih infrastruktur na 
ravni Unije ter ustrezne študije politike ter 
naloge sporočanja.

S partnerstvi med ustreznimi oblikovalci 
politik in organi za financiranje (npr. 
ESFRI, posvetovalna skupina za e-
infrastrukture (e-IRG), organizacije 
EIROforuma, nacionalni javni organi) naj 
bi se izboljšale in izrabile sinergije med 
nacionalnimi pobudami in pobudami Unije, 
razvila medsebojno dopolnjevanje in 
sodelovanje med raziskovalnimi 
infrastrukturami in dejavnostmi, ki se 
financirajo v okviru drugih politik EU (kot 
so regionalna, kohezijska, industrijska, 
zdravstvena, zaposlovalna, varnostna ali 
razvojna politika) ter zagotovila 
usklajenost med različnimi financiranji 
Unije. Razmisliti je treba o dejavnostih z 
velikimi socialnimi učinki. Unija bo 
podpirala tudi ankete, spremljanje in 
ocenjevanje raziskovalnih infrastruktur na 
ravni Unije ter ustrezne študije politike ter 
naloge sporočanja.

Or. en
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Predlog spremembe 58
Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Razširjanje odličnosti in krepitev 
udeležbe
Za odpravljanje vrzeli na raziskovalnem 
in inovacijskem področju v Evropi se bo s 
strukturnimi skladi razvilo vzajemnost in 
tesne sinergije tako predhodno (krepitev 
zmogljivosti v državah članicah za boljšo 
udeležbo v programu Obzorje 2020) kot 
naknadno (izkoriščanje in širjenje 
rezultatov raziskav in inovacij, ki izhajajo 
iz programa Obzorje 2020). Podpirala se 
bo interoperabilnost med obema 
instrumentoma, kjer je to mogoče. 
Spodbujalo se bo kumulativno ali 
kombinirano financiranje.
V tem okviru bo cilj ukrepov polno 
izkoriščanje potenciala vseh talentov v 
Evropi in s tem povečanje gospodarskega 
in socialnega učinka raziskav in inovacij, 
ukrepi pa bodo ločeni od politik in 
ukrepov, ki se financirajo s skladi 
kohezijske politike, obenem pa bodo te 
politike in ukrepe dopolnjevali. Ti ukrepi 
vključujejo:
(a) povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih grozdov v manj 
razvitih regijah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo medinstitucionalno 
sodelovanje, izmenjave osebja, strokovno 
svetovanje in pomoč ter razvoj skupnih 
strategij za oblikovanje centrov odličnosti. 
Ti se bodo lahko podprli s skladi 
kohezijske politike v manj razvitih regijah. 
povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, vključno z medsebojnimi pregledi 
in podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde.
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(b) ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial in se s tem ustvarijo enaki 
pogoji za raziskave in inovacije v 
evropskem raziskovalnem prostoru. To bo 
vključevalo institucionalno podporo za 
ustvarjanje konkurenčnega 
raziskovalnega okolja in okvirne pogoje, 
potrebne za privabljanje, ohranjanje in 
razvijanje vrhunskih raziskovalnih 
talentov v teh institucijah.
(c) podelitev „pečata odličnosti“ pozitivno 
ocenjenim predlogom projektov 
Evropskega raziskovalnega sveta, 
programa Marie Sklodowska-Curie ali 
predlogom projektov sodelovanja, ki 
zaradi proračunskih omejitev niso mogli 
prejeti sredstev. Nacionalne in regionalne 
sklade bi tako lahko spodbudili k 
financiranju tistih projektov, ki sicer 
izpolnjujejo pogoje odličnosti, vendar jih 
zaradi pomanjkanja evropskih sredstev ni 
mogoče financirati.
(d) podelitev „pečata odličnosti“ 
zaključenim projektom, da bi omogočili 
financiranje spremljanja (npr. pilotnih, 
predstavitvenih projektov ali vrednotenja 
rezultatov raziskav) iz nacionalnih ali 
regionalnih virov.
(e) podelitev „subvencij za vrnitev“ 
Evropskega raziskovalnega sveta 
raziskovalcem, ki trenutno delajo zunaj 
Evrope in želijo delati v Evropi, ali 
raziskovalcem, ki že delajo v Evropi, 
vendar se želijo preseliti v manj razvito 
regijo.
(f) podporo dopolnilnim sporazumom med 
organizacijami upravičenkami 
sodelovalnih raziskovalnih projektov in 
drugimi subjekti in organizacijami, 
ustanovljenimi predvsem v državah, ki 
niso neposredno vključene v projekt, s 
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posebnim ciljem omogočanja možnosti za 
usposabljanje (namreč doktorska in 
podoktorska mesta).
(g) krepitev uspešnih mrež, katerih namen 
je vzpostavitev visokokakovostnega 
povezovanja institucij na področju 
raziskav in inovacij. Posebna pozornost 
bo posvečena evropskemu sodelovanju v 
znanosti in tehnologiji (COST) za 
spodbujanje dejavnosti za opredelitev in 
povezovanje „področij 
odličnosti“(visokokakovostnih 
znanstvenih skupnosti in raziskovalcev v 
zgodnji fazi raziskovalne poklicne poti) po 
vsej Evropi.
(h) razvoj posebnih mehanizmov za 
usposabljanje o tem, kako sodelovati v 
programu Obzorje 2020, pri čemer je 
treba v celoti izkoristiti obstoječe mreže, 
kakršne so nacionalne kontaktne točke.
(i) sprostitev štipendij za doktorski in 
podoktorski študij in tudi štipendij za 
nadaljnje usposabljanje za inženirje za 
dostop do vseh mednarodnih 
raziskovalnih infrastruktur v Evropi, 
vključno s tistimi, ki jih upravljajo 
mednarodne znanstvene organizacije.
(j) podpiranje razvoja in spremljanja 
strategij pametne specializacije. 
Oblikovan bo mehanizem za pomoč 
politikam in poenostavljeno bo učenje 
politike na regionalni ravni, na podlagi 
mednarodnih strokovnih ocen in 
izmenjave najboljših praks.
(k) vzpostavitev spletnega trga, na 
katerem se lahko oglašuje intelektualno 
lastnino, da bi povezali lastnike in 
uporabnike pravic intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Odličnost je treba v celoti izkoristiti in pri tem okrepiti sinergije med programom 
Obzorje 2020 in strukturnimi skladi
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Predlog spremembe 59
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Uspešno obvladovanje in uporaba 
omogočitvenih tehnologij s strani evropske 
industrije sta ključna dejavnika za krepitev 
produktivnosti in inovacijske zmogljivosti 
v Evropi ter zagotavljanje, da ima Evropa 
napredno, trajnostno in konkurenčno 
gospodarstvo, globalni vodilni položaj v 
sektorjih visokotehnoloških aplikacij in 
zmogljivosti za razvoj učinkovitih rešitev 
za družbene izzive in potrebe 
uporabnikov. Osredotočiti se je treba na 
sektorje industrije, ki imajo večji učinek 
na dodano vrednost, zaposlovanje, pomen 
za preostalo gospodarstvo in potencial za 
zmanjšanje stroškov neevropskih držav.
Kot sestavni del financiranja bodo 
inovacijske dejavnosti združene z 
raziskavami in razvojem.

Or. en

Predlog spremembe 60
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Inovacijske dejavnosti se bo podpiralo od 
najzgodnejših faz prehoda s koncepta na 
trg. Mednje bodo spadali tudi integracija 
posameznih tehnologij, predstavitev 
sposobnosti za proizvajanje in 
zagotavljanje inovativnih proizvodov in 
storitev, pilotni projekti za uporabnike in 
potrošnike za dokazovanje izvedljivosti in 
dodane vrednosti ter predstavitve velikega 
obsega za lažji prenos rezultatov raziskav 
na trg.

Or. en
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Predlog spremembe 61
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti Unije na področju raziskav, 
razvoja in inovacij na ravni tehnološke 
pripravljenosti bodo usklajene z 
opredelitvijo OECD. Komisija bo preučila 
to opredelitev, da bi v svoj portfelj 
raziskav, razvoja in inovacij vključila 
tehnološke raziskave, razvoj proizvodov in 
predstavitvene dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 62
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 63
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti konkurenčnost evropske Cilj je okrepiti konkurenčnost evropske 
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industrije v razvoju, obvladovanju in 
oblikovanju interneta naslednje generacije, 
ki bo postopoma nadomestila sedanji splet, 
fiksna in mobilna omrežja in storitvene 
infrastrukture ter omogočila medsebojno 
povezovanje več milijard naprav (IS) prek 
več operaterjev in področij, ki bo 
spremenilo naš način komuniciranja ter 
dostop in uporabo znanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja omrežij, 
programske opreme in storitev, kibernetske 
varnosti, zasebnosti in zaupanja, 
brezžičnih22 komunikacijskih in optičnih 
omrežij, poglobljenih interaktivnih 
multimedijev ter povezanega podjetja 
prihodnosti.

industrije v razvoju, obvladovanju in 
oblikovanju interneta naslednje generacije, 
ki bo postopoma nadomestila sedanji splet, 
fiksna, satelitska in mobilna omrežja in 
storitvene infrastrukture ter omogočila 
medsebojno povezovanje več milijard 
naprav (IS) prek več operaterjev in 
področij, ki bo spremenilo naš način 
komuniciranja ter dostop in uporabo 
znanja. Sem spadajo raziskave in inovacije 
s področja omrežij, programske opreme in 
storitev, kibernetske varnosti, zasebnosti in 
zaupanja, brezžičnih22 komunikacijskih in 
optičnih omrežij, poglobljenih 
interaktivnih multimedijev ter povezanega 
podjetja prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 64
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.6a. Kvantne tehnologije: naslednja 
generacija IKT naprav s kombinacijo 
kvantne fizike in informacijske znanosti
Cilj je razviti naslednjo generacijo IKT 
naprav s kombinacijo kvantne fizike in 
informacijske znanosti, s čimer se Uniji 
zagotovi ključno vlogo na prihodnjem 
svetovnem trgu, na katerem bodo kvantne 
meje določale uspešnost industrijskih 
aplikacij.

Or. en

Predlog spremembe 65
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.2a. Razvoj novega orodja za 
oblikovanje, simulacijo, karakterizacijo in 
manipulacijo nanomaterialov, sestavnih 
delov in sistemov
Preučevanje, upodabljanje in nadzor 
novih nanomaterialov in sistemov na 
nano ravni.

Or. en

Predlog spremembe 66
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 67
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in razvoj na področju novih in 
inovativnih tehnik in sistem, povezovanja, 
oprijemljivosti, ločevanja, sestavljanja, 
samostojnega sestavljanja in razstavljanja, 
razpadanja in razgrajevanja.

Raziskave in razvoj na področju novih in 
inovativnih proizvodnih tehnik za 
materiale, sestavne dele in sistem, 
povezovanja, oprijemljivosti, ločevanja, 
sestavljanja, samostojnega sestavljanja in 
razstavljanja, razpadanja in razgrajevanja.

Or. en
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Predlog spremembe 68
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 69
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 70
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe materialov, 
vključno z redkimi surovinami, in pristopi 
inovativnega poslovnega modela.

Or. en

Predlog spremembe 71
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 72
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 73
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja in platforme na 
podlagi celic), ki bodo zagotovila vodilni 
položaj in konkurenčno prednost v 
različnih sektorjih, ki vplivajo na 
gospodarstvo. Ta pristop lahko dodatno 
razvije potencial novih malih in srednje 
velikih podjetij in pomembno skrajša čas 
uvedbe na trg. Sem spada razvoj 
dejavnosti za spodbujanje zdravja in 
dobrega počutja prebivalstva. Sem 
spadajo tudi vidiki, kot so okrepitev 
razvoja bioloških virov in uporab z 
izboljšanimi lastnostmi, ki presegajo 
običajne alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
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izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

Or. en

Predlog spremembe 74
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 75
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

satelitskega opazovanja, satelitske 
navigacije in satelitske telekomunikacije, 
infrastrukturo (zemeljsko in vesoljsko), 
storitve in aplikacije.
Cilj je ohraniti vodilni položaj v vesolju 
tako, da se varujeta in razvijata 
konkurenčna vesoljska industrija in 
raziskovalna skupnost ter krepijo vesoljske 
inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 76
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – točka 1.6.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 77
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 78
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančne sheme za delitev tveganja bodo 
osredotočene tudi na neizpolnjene potrebe 
znotraj politik in sektorjev, ki zadevajo 
zlasti družbene izzive, ki so preteči, vendar 
jih zasebni sektor zaradi visokega praga 
tveganja nenehno premalo financira.

Or. en

Obrazložitev

Za svetovne izzive, kot so bolezni, povezane z revščino, se lahko najde rešitev, če se uredi 
stalno in trajnostno financiranje za razvoj novih orodij. Zasebni sektor se bo morda spoprijel 
s temi izzivi, če se izenači finančna tveganja. Za pridobitev potrebnega financiranja za 
raziskave in razvoj na področju zdravja v svetu je ključno nadaljnje preučevanje mehanizmov 
financiranja, da se zagotovi dolgoročne naložbe zasebnega sektorja.

Predlog spremembe 79
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 80
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

EIB, ki v imenu Komisije upravlja 
dolžniški instrument, bo imela pristojnosti 
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za dajanje posojil projektom z visokim 
tehnološkim tveganjem, ne pa samo, da 
ponudi posojila projektom z majhnim 
tehnološkim tveganjem po nižjih merah, 
kot so trenutne obrestne mere na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 81
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Končni znesek bo skladen z zneskom, dogovorjenim v programu COSME.

Predlog spremembe 82
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PR\903346SL.doc 53/118 PE489.688v01-00

SL

inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju.

inovacij v zgodnji fazi, spodbudil prebojne 
inovacije in okrepil trženje z rezultati 
raziskav v zasebnem sektorju. Instrument 
bo zagotovil oznako kakovosti za uspešne 
MSP glede na njihovo sodelovanje v 
javnih naročilih.

Or. en

Predlog spremembe 83
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP bo zagotovil 
poenostavljeno in stopenjsko podporo. 
Njegove tri faze bodo obsegale celoten 
inovacijski cikel. Prehod iz ene faze v 
drugo bo nemoten, če se bo za projekt MSP 
v predhodni fazi izkazalo, da se ga splača 
dodatno financirati. Vsaka faza bo na voljo 
vsem MSP:

Instrument za MSP bo zagotovil 
poenostavljeno in stopenjsko podporo. 
Njegove tri faze bodo obsegale celoten 
inovacijski cikel. Prehod iz ene faze v 
drugo bo nemoten, če se bo za projekt MSP 
v predhodni fazi izkazalo, da se ga splača 
dodatno financirati. MSP se lahko 
prijavijo neposredno za fazo 2, neodvisno 
od faze 1. Vsaka faza bo na voljo vsem 
MSP:

Or. en

Predlog spremembe 84
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in razvoj se bodo podprli z 
inovacijskim bonom, ki ga lahko MSP 
uporabijo za samostojno delo ali 
sodelovanje z enim izvajalcem raziskav ali 
več njih (univerze, raziskovalna središča 
ali druga podjetja v drugih državah 
članicah ali pridruženih državah). Čeprav 
bo poseben poudarek namenjen
predstavitvenim dejavnostim (preskušanju, 
razvoju prototipov, študijah razširitve, 
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snovanju, pilotnih projektih za inovativne 
postopke, proizvode in storitve ter 
preverjanju učinkovitosti itd.) in uvedbi na 
trg, so možne tudi dejavnosti raziskav in 
razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 85
Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru nacionalnih in regionalnih 
inovacijskih strategij za pametno 
specializacijo se bodo spodbujale sinergije 
s kohezijsko politiko Unije. Te sinergije 
lahko pri podpori inovacijskih in 
raziskovalnih dejavnosti MSP gradijo tudi 
na nacionalnih in regionalnih izkušnjah 
od spodaj navzgor programov Eureka in 
Eurostars.

Or. en

Predlog spremembe 86
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpira temeljno razumevanje vzrokov, 
procesov in vplivov, pa tudi dejavnikov, na 
katerih temeljita dobro zdravje in dobro 
počutje. Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z realnimi 
obsežnimi kohortnimi študijami sta prav 
tako bistvenega pomena, kot je prenos 
raziskav v klinično prakso, zlasti s 
kliničnimi študijami.

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti ter 
tudi študijo življenjskega standarda 
starejših državljanov podpira temeljno 
razumevanje vzrokov, procesov in vplivov, 
pa tudi dejavnikov, na katerih temeljita 
dobro zdravje in dobro počutje. Učinkovita 
izmenjava podatkov in povezovanje teh 
podatkov z realnimi obsežnimi kohortnimi 
študijami sta prav tako bistvenega pomena, 
kot je prenos raziskav v klinično prakso, 
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zlasti s kliničnimi študijami.

Or. en

Predlog spremembe 87
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe, vendar tudi raziskave in 
razvoj socialnih inovacij. Če naj bi se 
učinkovito zdravstveno varstvo in oskrba 
ohranila pri vseh starostnih skupinah, si je 
treba prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo. Posebno pozornost je treba 
posvetiti kroničnim boleznim, kot so rak, 
bolezni srca in ožilja, diabetes ter bolezni 
dihal in duševne bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 88
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, s čimer se bo krepila 
konkurenčnost industrij s sedežem v 
Evropi in razvijale nove tržne priložnosti.

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, s čimer se bo krepila 
konkurenčnost industrij s sedežem v 
Evropi in razvijale nove tržne priložnosti.
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Programi in projekti na tem področju 
morajo svoje raziskovalne programe 
usklajevati z raziskovalnimi 
infrastrukturami Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalne infrastrukture 
(ESFRI) in jih izkoristiti. Za pospeševanje 
strateškega usklajevanja zdravstvenih 
raziskav in inovacij v okviru programa 
Obzorje 2020 in spodbujanje 
nadnacionalnih medicinskih raziskav se 
lahko ustanovi ustrezen tematski 
svetovalni odbor za zdravje. Usklajevanje 
se lahko razširi na druge programe in 
instrumente, povezane s tem izzivom. Ta 
usklajena evropska prizadevanja bodo 
povečala znanstvene in človeške 
zmogljivosti na področju zdravstvenih 
raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 89
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Boljše razumevanje zdravstvenih 
dejavnikov je nujno, da se postavijo temelji 
za učinkovito zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni, pri čemer bodo 
razviti tudi celoviti zdravstveni kazalniki 
zdravja in kazalniki dobrega počutja. 
Preučevali se bodo okoljski, vedenjski 
(vključno z življenjskim slogom), 
družbeno-ekonomski in genetski dejavniki 
v najširšem smislu. Sem spadajo tudi 
dolgoročne kohortne študije in njihova 
povezanost s podatki, pridobljeni s 
študijami „-omik“ in drugimi metodami.

Boljše razumevanje dejavnikov zdravja je 
nujno, da se postavijo temelji za učinkovito 
zdravstveno varstvo in preprečevanje 
bolezni, omogočen pa bo tudi razvoj 
celovitih zdravstvenih kazalnikov zdravja 
in kazalniki dobrega počutja v Uniji in na 
svetovni ravni. Preučevali se bodo 
okoljski, vedenjski (vključno z 
življenjskim slogom), družbeno-ekonomski 
in genetski dejavniki v najširšem smislu. 
Sem spadajo tudi dolgoročne kohortne 
študije in njihova povezanost s podatki, 
pridobljeni s študijami „-omik“ in drugimi 
metodami.

Or. en
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Obrazložitev

Naložbe v zdravje v svetu dajejo prave rezultate, povečanje naložb pa ne bo zagotovilo koristi 
za zdravje samo v tujini, temveč tudi v EU.  V globalnem svetu nobenega pomembnega izziva 
ni mogoče rešiti samo lokalno ali celo regionalno.

Predlog spremembe 90
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni. Zato je 
treba boljše razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni, tudi za 
bolezni, povezane z revščino, kot so virus 
HIV/aids, tuberkuloza, malarija in 
zapostavljene bolezni. Zato je treba boljše 
razumeti bolezni in bolezenske procese ter 
s tem povezane epidemije ter opraviti 
klinične preskuse in s tem povezane 
študije.

Or. en

Predlog spremembe 91
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih v predbolnišnični in tudi 
bolnišnični fazi.

Or. en
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Predlog spremembe 92
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv 
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv 
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, z revščino 
povezanim, zapostavljenim, redkim, hudim 
in kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti v bolnišnici in tudi zunaj nje.

Or. en

Predlog spremembe 93
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij 
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij 
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
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čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje.

čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje.

Na splošno se priznava, da je za 
spoprijemanje s pomembnimi 
zdravstvenimi izzivi, s katerimi se srečuje 
Evropa, nujno potrebno usklajeno in 
strateško načrtovanje zdravstvenih 
raziskav. Usklajevanje lahko obravnava 
razdrobljenost in izboljša rabo 
tehnoloških in infrastrukturnih virov s 
strani celotne skupnosti za biomedicinske 
raziskave. Uspeh in inovacije na področju 
zdravstvenih raziskav poleg tega zahtevajo 
dolgoročno zavezanost za ohranitev 
odličnih raziskav.
Znanstveno vodena strategija lahko z 
odzivanjem na velikodušno zavezo 
evropske znanstvene skupnosti za 
biomedicino ter priložnosti in izzive, ki jih 
zagotavljajo rezultati biomedicinskih 
raziskav spodbuja bolj zdravo in 
produktivnejšo Evropo, in sicer pričo 
možnosti osebne medicine. Strateški 
ukrepi in znanstvena pomoč na visoki 
ravni lahko zagotovijo strokoven 
prispevek k politiki od samega začetka, 
spodbujanje inovacij in konkurenčnosti 
ob razumevanju zapletenosti 
inovacijskega cikla, spodbujanje 
sodelovanja številnejših raziskovalcev 
prek meja in na znanosti utemeljene 
prihranke za nacionalne zdravstvene 
sisteme.  
Kot prvi ukrep bo ustanovljen znanstveni 
svetovalni odbor za zdravstvene raziskave 
na visoki ravni za odzivanje na potrebo po 
pospeševanju strateškega znanstvenega 
usklajevanja zdravstvenih raziskav v 
programu Obzorje 2020 in spodbujanju 
nadnacionalnih medicinskih raziskav. Cilj 
tega strateškega usklajevanja bo 
prispevanje k opredelitvi programov za 
biomedicinske raziskave in prenos, 
utemeljenih na najboljšem znanstvenem 
vodstvu, to pa mora zagotoviti strokovni 
znanstveni prispevek k politiki od samega 
začetka in stroškovno učinkovitost 



PE489.688v01-00 60/118 PR\903346SL.doc

SL

nacionalnih zdravstvenih sistemov. Cilj 
strateškega znanstvenega usklajevanja bo 
tudi pritegnitev drugih področij 
znanstvenih in tehnoloških raziskav k 
priložnostim, ki jih zagotavljajo moderne 
biomedicinske raziskave.
Z vzpostavitvijo notranjega strateškega 
usklajevanja na področju zdravstvenih 
raziskav programa Obzorje 2020, 
utemeljenih na vrhunskem znanstvenem 
svetovanju, bo svetovalni odbor zagotovil 
tudi spodbudo in instrumente, ki so 
potrebni za spodbujanje interakcije in 
sinergij v večjem obsegu. Izvajali se bodo 
prostovoljna konvergenca med 
nacionalnimi agencijami za financiranje 
in Komisijo o posebnih ciljih, kadar je to 
primerno, in tudi posebno strateško 
partnerstvo na ravni Unije med industrijo, 
nacionalnimi agencijami in Komisijo ter 
strateška konvergenca na ravni 
programov, ki vključuje regulativne 
organe in nacionalne zdravstvene organe.

Or. en

Predlog spremembe 94
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.16a. Razvoj simulacijsko podprtih 
medicinskih pripomočkov
Zmanjšanje stroškov sekvenciranja in 
drugih „-omik“ tehnologij ter tudi 
razpoložljivost računalništva velike 
zmogljivosti v bližnji prihodnosti prvič 
omogočata razvoj mehanističnih 
računalniško podprtih simulacijskih 
modelov in medicinskih pripomočkov, ki 
bodo podpirali zdravnikovo odločitev o 
zdravljenju na podlagi dokazov in 
predhodne simulacije pred uporabo ter 
tudi nove in cenejše tehnologije za razvoj 
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zdravil. Precizna medicina je postala 
mogoča s končnim ciljem zdravljenja 
bolezni in ne samo obravnavanjem in 
zmanjševanjem stopnje rasti stroškov 
zdravstvenega varstva.

Or. en

Predlog spremembe 95
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo

2. Izzivi evropskega biogospodarstva: 
zanesljiva preskrba s hrano in varnost 
hrane, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, 
morske in pomorske raziskave

Or. en

Predlog spremembe 96
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bo zagotovilo boljše 
razumevanje zapletenega odnosa 
kmetijstva in gozdarstva s hidrološkim 
ciklom, kar bo vodilo k boljšim možnostim 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
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okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

Or. en

Predlog spremembe 97
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dejavnostmi se bosta povečali 
produktivnost ter sposobnost prilagajanja 
rastlin, živali in proizvodnih sistemov pri 
obvladovanju hitro spreminjajočih se 
okoljskih in podnebnih razmer ter vse 
redkejših naravnih virov. Iz tega izhajajoče 
inovacije bodo podlaga za prehod na 
gospodarstvo z nizko porabo energije, 
nizkimi emisijami in nizkimi odpadki v 
celotni dobavni verigi hrane in krme. Poleg 
tega, da prispevajo k prehranski varnosti, 
bodo ustvarile nove možnosti za uporabo 
biomase in stranskih proizvodov iz 
kmetijstva in gozdarstva v raznovrstnih 
uporabah v neprehrambene namene.

Z dejavnostmi se bosta povečali 
produktivnost ter sposobnost prilagajanja
rastlin, živali in proizvodnih sistemov pri 
obvladovanju hitro spreminjajočih se 
okoljskih in podnebnih razmer ter vse 
redkejših naravnih virov, zlasti vode. Iz 
tega izhajajoče inovacije bodo podlaga za 
prehod na gospodarstvo z nizko porabo 
energije, nizkimi emisijami in nizkimi 
odpadki v celotni dobavni verigi hrane in 
krme. Poleg tega, da prispevajo k 
prehranski varnosti, bodo ustvarile nove 
možnosti za uporabo biomase in stranskih 
proizvodov iz kmetijstva in gozdarstva v 
raznovrstnih uporabah v neprehrambene 
namene.

Or. en

Predlog spremembe 98
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
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se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij. 
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme. 
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij. 
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Posebno pozornost 
zasluži namakalno poljedelstvo, ker je 
običajno povezano z intenzivnejšo porabo 
vode in vzpostavitvijo infrastrukture, ki 
ima morebiten vpliv na ekosisteme. 
Preučiti je treba ustrezno uporabo 
obdelanih odpadnih vod kot načina za 
povečanje učinkovitosti proizvodnje in 
spoprijemanje s podnebnimi 
spremembami, obenem pa zagotoviti 
trajnost in odpornost na pomanjkanje 
vode za namakanje v kmetijstvu. Posebno 
pomembna sta zmanjšanje izpiranja 
hranil iz obdelovane zemlje v kopensko in 
vodno okolje ter izogibanje obsežnemu 
onesnaženju s podtalnico, ki se vrača v 
površinske vode. Genetsko izboljšanje 
rastlin in živali v smislu lastnosti 
prilagajanja in produktivnosti bo temeljilo 
na vseh pristopih konvencionalne in 
sodobne vzreje ter boljši uporabi genskih 
virov. Ustrezna pozornost bo namenjena 
upravljanju tal za povečanje plodnosti 
prsti, da se izboljša donosnost pridelkov. 
Spodbujali se bodo zdravje živali in rastlin 
ter integrirani ukrepi za obvladovanje 
bolezni in škodljivih organizmov. 
Strategije za izkoreninjenje živalskih 
bolezni, vključno z zoonozami, bodo 
obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme. 
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 99
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, hranjenje in urejanje voda, 
urejanje krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb. To zahteva tudi 
integrirano gospodarjenje z naravnimi 
telesi in alternativnimi viri (npr. obdelano 
odpadno vodo) za namakanje (kmetijstvo, 
urejanje krajine in gozdarstvo), 
obnovo/izboljšanje okolja, boj proti 
gozdnim požarom, rekreacijske dejavnosti 
in javno oskrbo.

Or. en



PR\903346SL.doc 65/118 PE489.688v01-00

SL

Predlog spremembe 100
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih skupnostih bodo razvojne 
možnosti uresničene s krepitvijo njihove 
sposobnosti za primarno proizvodnjo in 
zagotavljanjem ekosistemskih storitev ter 
odpiranjem možnosti za proizvodnjo novih 
in raznovrstnih proizvodov (hrane, krme, 
materialov, energije), ki pokrivajo 
naraščajoče povpraševanje po kratkih 
nizkoogljičnih verigah. Potrebne so 
socialno-ekonomske raziskave skupaj z 
razvojem novih konceptov in 
institucionalnimi novostmi, da se zagotovi 
kohezija podeželskih območij ter prepreči 
gospodarska in socialna izključenost, 
spodbudi diverzifikacija gospodarskih 
dejavnosti (vključno s storitvenim 
sektorjem), zagotovijo ustrezni odnosi med 
podeželskimi in mestnimi območji ter 
olajša izmenjava, predstavitev, inovacije in 
širjenje znanja in spodbuja participativno 
upravljanje z viri. Poleg tega je treba 
preučiti načine, s katerimi bi lahko javne 
dobrine v podeželskih območjih pretvorili 
v lokalne/regionalne socialno-ekonomske 
koristi. Potrebe po inovacijah, določene na 
regionalni in lokalni ravni, bodo 
dopolnjene z medsektorskimi 
raziskovalnimi ukrepi na medregionalni in 
evropski ravni. Raziskovalni projekti bodo 
z zagotavljanjem potrebnih analitičnih 
orodij, kazalnikov, modelov in naprednih 
dejavnosti oblikovalcem politike in drugim 
akterjem pomagali pri izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju ustreznih 
strategij, politik in zakonodaje, ne samo na 
podeželju, ampak v celotnem 
biogospodarstvu. Hkrati so potrebna orodja 
in podatki za pravilno ocenjevanje 
morebitnih sporazumnih rešitev med 
različnimi vrstami uporabe virov (zemlje, 
vode in drugih surovin) ter proizvodov 
biogospodarstva. Po socialno-ekonomskih 

V podeželskih skupnostih bodo razvojne 
možnosti uresničene s krepitvijo njihove 
sposobnosti za primarno proizvodnjo in 
zagotavljanjem ekosistemskih storitev ter 
odpiranjem možnosti za proizvodnjo novih 
in raznovrstnih proizvodov (hrane, krme, 
materialov, energije), ki pokrivajo 
naraščajoče povpraševanje po kratkih 
nizkoogljičnih verigah. Potrebne so 
socialno-ekonomske raziskave skupaj z 
razvojem novih konceptov in 
institucionalnimi novostmi, da se zagotovi 
kohezija podeželskih območij ter prepreči 
gospodarska in socialna izključenost, 
spodbudi diverzifikacija gospodarskih 
dejavnosti (vključno s storitvenim 
sektorjem), zagotovijo ustrezni odnosi med 
podeželskimi in mestnimi območji ter 
olajša izmenjava, predstavitev, inovacije in 
širjenje znanja in spodbuja participativno 
upravljanje z viri. Poleg tega je treba 
preučiti načine, s katerimi bi lahko javne 
dobrine v podeželskih območjih pretvorili 
v lokalne/regionalne socialno-ekonomske 
koristi. Potrebe po inovacijah, določene na 
regionalni in lokalni ravni, bodo 
dopolnjene z medsektorskimi 
raziskovalnimi ukrepi na medregionalni in 
evropski ravni. Raziskovalni projekti bodo 
z zagotavljanjem potrebnih analitičnih 
orodij, kazalnikov, modelov in naprednih 
dejavnosti oblikovalcem politike in drugim 
akterjem pomagali pri izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju ustreznih 
strategij, politik in zakonodaje, ne samo na 
podeželju, ampak v celotnem 
biogospodarstvu. Hkrati so potrebna orodja 
in podatki, tudi tisti, ki so bili razviti in 
zbrani v postopku izvajanja Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2006/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
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in primerjalnih merilih bodo obravnavani
kmetijski/gozdarski sistemi in njihova 
trajnost.

področju vodne politike1, za pravilno 
ocenjevanje morebitnih sporazumnih 
rešitev med različnimi vrstami uporabe 
virov (zemlje, vode in drugih surovin) ter 
proizvodov biogospodarstva. Po socialno-
ekonomskih in primerjalnih merilih bodo 
ob uporabi socialnih, gospodarskih in 
ekoloških meril obravnavani 
kmetijski/gozdarski sistemi in njihova 
trajnost.

_______________
1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 101
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 
zmanjševanjem odpadkov, uporabo 
stranskih proizvodov in varno rabo 
oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 
ponovno uporabo vode, zmanjševanjem 
odpadkov, uporabo stranskih proizvodov in 
varno rabo oziroma odstranjevanjem 
živalskih stranskih proizvodov, se bodo 
obravnavale potrebe industrije prehrane in 
krme, da bi se lahko odzvali na družbene, 
okoljske, podnebne in gospodarske 
spremembe na lokalni in globalni ravni. 
Razvili se bodo inovativni in z viri 
učinkoviti postopki ter raznovrstni, varni, 
cenovno ugodni in visokokakovostni 
proizvodi. To bo okrepilo inovacijski 
potencial evropske prehranske dobavne 
verige, izboljšalo njeno konkurenčnost, 
ustvarilo gospodarsko rast in zaposlovanje 
ter evropski živilski industriji omogočilo, 
da se prilagodi na spremembe. Drugi 
vidiki, ki bodo obravnavani, so sledljivost, 
logistika in storitve, vključno s 
pomanjkanjem vode in slabšanjem 
kakovosti sladke vode, družbeno-
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negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

gospodarski dejavniki, odpornost 
prehranske verige na okoljska in podnebna 
tveganja ter omejitev negativnih učinkov 
prehranske verige ter spreminjajoče se 
prehrane in proizvodnih sistemov na 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 102
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ena glavnih značilnosti živih vodnih virov 
je, da so obnovljivi in da njihovo trajnostno 
izkoriščanje temelji na poglobljenem 
razumevanju ter visoki stopnjo kakovosti 
in produktivnosti vodnih ekosistemov. 
Splošni cilj je trajnostno izkoriščanje živih 
vodnih virov, da se čim bolj povečajo 
družbene in gospodarske koristi/donosnost 
evropskih oceanov in morij. Zato je treba 
čim bolj povečati trajnostni prispevek 
ribištva in ribogojstva k varnosti hrane v 
okviru svetovnega gospodarstva, zmanjšati
veliko odvisnost Unije od uvoza morskih 
sadežev (približno 60 % skupne evropske 
porabe morske hrane je odvisne od uvoza, 
Unija pa je največji svetovni uvoznik 
ribiških proizvodov) ter podpirati morske 
biotehnologije za spodbujanje „modre“ 
rasti. V skladu s trenutnimi političnimi 
okviri se bo z raziskavami podprl 
ekosistemski pristop pri upravljanju in 
izkoriščanju naravnih virov ter ustvarjanju 
„okolju prijaznejših“ vključenih sektorjih.

Ena glavnih značilnosti živih vodnih virov 
je, da so obnovljivi in da njihovo trajnostno 
izkoriščanje temelji na poglobljenem 
razumevanju ter visoki stopnjo kakovosti 
in produktivnosti vodnih ekosistemov. 
Splošni cilj je trajnostno izkoriščanje živih 
vodnih virov, da se čim bolj povečajo 
družbene in gospodarske koristi/donosnost 
evropskih oceanov, morij, rek in drugih 
vodnih teles. Zato je treba čim bolj 
povečati trajnostni prispevek ribištva in 
ribogojstva k varnosti hrane v okviru 
svetovnega gospodarstva, zmanjšati zlasti
veliko odvisnost Unije od uvoza morskih 
sadežev (približno 60 % skupne evropske
porabe morske hrane je odvisne od uvoza, 
Unija pa je največji svetovni uvoznik 
ribiških proizvodov) ter podpirati morske 
biotehnologije za spodbujanje „modre“ 
rasti. Medsektorska morska in pomorska 
znanstvena in tehnološka spoznanja bodo 
obravnavana s ciljem, da se v vrsti 
morskih in pomorskih industrij sprosti 
potencial morij in celinskih vod ob 
hkratnem varstvu okolja in prilagajanju 
na podnebne spremembe. V skladu s 
trenutnimi političnimi okviri se bo z 
raziskavami podprl ekosistemski pristop 
pri upravljanju in izkoriščanju naravnih 
virov ter ustvarjanju „okolju prijaznejših“ 
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vključenih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 103
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.4 – title

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4. Trajnostne in konkurenčne ekološke 
industrije

2.4. Trajnostne in konkurenčne 
biotehnološke industrijske panoge ter 
podpora razvoju evropskega 
biogospodarstva

Or. en

Predlog spremembe 104
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Zmanjševanje porabe energije in 
ogljičnega odtisa s pametno in trajnostno 
uporabo

3.1. Zmanjševanje porabe energije in 
ogljičnega odtisa s pametno, trajnostno in 
varno uporabo

Or. en

Predlog spremembe 105
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so v veliki meri netrajnostni, kar povzroča 
znatne vplive z vidika okolja in podnebnih 
sprememb. Za razvoj stavb s skoraj 
ničelnimi emisijami, visoko učinkovitih 
industrij in množične uporabe energetsko 

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so v veliki meri netrajnostni, kar povzroča 
znatne vplive z vidika okolja in podnebnih 
sprememb. Za razvoj novih in obstoječih
stavb s skoraj ničelnimi emisijami, visoko 
učinkovitih industrij in množične uporabe 
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učinkovitih pristopov s strani podjetij, 
posameznikov, skupnosti in mest ne bo 
potreben le tehnološki napredek, temveč 
tudi netehnološke rešitve, kot so nove 
svetovalne in finančne storitve in storitve 
upravljanja povpraševanja. Na ta način 
lahko energetska učinkovitost zagotovi 
enega najbolj stroškovno učinkovitih 
načinov za zmanjšanje povpraševanja po 
energiji ter s tem poveča varnost oskrbe z 
energijo, zmanjša okoljske in podnebne 
vplive ter spodbudi konkurenčnost.

energetsko učinkovitih pristopov s strani 
podjetij, posameznikov, skupnosti in mest 
ne bo potreben le tehnološki napredek, 
temveč tudi netehnološke rešitve, kot so 
nove svetovalne in finančne storitve in 
storitve upravljanja povpraševanja. Na ta 
način lahko energetska učinkovitost 
zagotovi enega najbolj stroškovno 
učinkovitih načinov za zmanjšanje 
povpraševanja po energiji ter s tem poveča 
varnost oskrbe z energijo, zmanjša 
okoljske in podnebne vplive ter spodbudi 
konkurenčnost.

Or. en

Predlog spremembe 106
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmanjševanje porabe in izgube energije, 
hkrati pa zagotavljanje storitev, ki jih 
družba in gospodarstvo potrebujeta, ne 
zahteva le, da se na množični trg vpeljejo 
bolj učinkoviti, stroškovno konkurenčni, 
okolju prijaznejši in pametnejši proizvodi 
in storitve, temveč tudi, da se sestavni deli 
in naprave vključijo tako, da bodo skupno 
delovali za optimizacijo splošne porabe 
energije stavb, storitev in industrije.

Zmanjševanje porabe in izgube energije, 
hkrati pa zagotavljanje storitev, ki jih 
družba in gospodarstvo potrebujeta, ne 
zahteva le, da se na množični trg vpeljejo 
bolj učinkoviti, stroškovno konkurenčni, 
varni, okolju prijaznejši in pametnejši 
proizvodi in storitve, temveč tudi, da se 
sestavni deli in naprave vključijo tako, da 
bodo skupno delovali za optimizacijo 
splošne porabe energije stavb, storitev in 
industrije.

Or. en

Predlog spremembe 107
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
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ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Poleg tega imajo ta 
območja nižjo kakovost zraka in so pod 
vplivom podnebnih sprememb, zato morajo 
razviti lastne strategije za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 
Inovativne energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne 
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na 
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti. 
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.

ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Poleg tega imajo ta 
območja nižjo kakovost zraka in so pod 
vplivom podnebnih sprememb, zato morajo 
razviti lastne strategije za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 
Inovativne energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, vključitev obnovljivih virov v 
grajeno okolje, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne 
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na 
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti. 
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.

Or. en

Predlog spremembe 108
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
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pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih. Ob uporabi ustreznih orodij za 
modeliranje ozračja in oceanov je treba 
preučiti izvedljivost oddaljenih lokacij in 
lokacij z zahtevnimi vremenskimi 
razmerami.

Or. en

Predlog spremembe 109
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje 
množične proizvodnje za obsežno dobavo.

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
raziskave večje učinkovitosti postopkov 
proizvodnje in sistemov, predstavitve in 
preskušanje množične proizvodnje za 
obsežno dobavo in dolgoročne raziskave 
novih tehnologij. Inovativne rešitve 
povezovanja sistemov je treba začeti 
uporabljati do leta 2020. Poudarek bo na 
razvoju in predstavitvi izboljšanega 
omrežnega vmesnika (shranjevanje 
električne energije in aktivni inverterji, ki 
zagotavljajo podporo za delovanje 
elektroenergetskega sistema) in 
izboljšanem stavbnem vmesniku 
(napredni večfunkcijski fotovoltaični 
moduli in uravnoteženje sistemskih 
elementov s posebnimi funkcijami za 
povezovanje stavb).

Or. en

Predlog spremembe 110
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede izkoriščanja koncentracije sončne 
energije bo poudarek na razvijanju načinov 
za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje 
stroškov ter vplivov na okolje, in sicer z 
uporabo demonstracijskih tehnologij v 
industriji z izgradnjo prvih elektrarn te 
vrste. Preskušene bodo rešitve za 
učinkovito kombinacijo med proizvodnjo 
elektrike iz sončne energije in 
razsoljevanjem vode.

Glede izkoriščanja koncentracije sončne 
energije bo poudarek na razvijanju načinov 
za povečanje učinkovitosti in razširjanja, s 
shranjevanjem in hibridizacijo, in 
zmanjšanje stroškov ter vplivov na okolje.
Poleg raziskovalne teme je cilj pospešiti
uporabo demonstracijskih tehnologij v 
industriji z izgradnjo prvih elektrarn te 
vrste. Prednostna naloga bodo rešitve za 
učinkovito kombinacijo med proizvodnjo 
elektrike iz sončne energije in drugimi 
obnovljivimi viri, kot je biomasa v 
hibridnih elektrarnah, kar bo omogočilo 
stalno pridobivanje električne energije, ali 
druge namene, kot je razsoljevanje vode.

Or. en

Predlog spremembe 111
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.3. Razvoj konkurenčnih in okoljsko 
varnih tehnologij za zajemanje, prevoz in 
shranjevanje CO2

črtano

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) 
je ključna možnost, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in 
plinske elektrarne v primerjavi z enakimi 
obrati brez CCS ter energetsko 
intenzivnimi industrijskimi obrati.
Podpora bo zagotovljena zlasti 
dokazovanju pomena celotne verige CCS 
za reprezentativni portfelj različnih 
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tehnoloških možnosti zajemanja, prevoza 
in shranjevanja. Poleg tega se bodo 
izvajale raziskave za nadaljnji razvoj teh 
tehnologij in zagotavljanje bolj 
konkurenčnih tehnologij za zajemanje, 
izboljšanih komponent, integriranih 
sistemov in postopkov, varnega 
geološkega shranjevanja in praktičnih 
rešitev za obsežno ponovno uporabo 
zajetega CO2, da se omogoči komercialna 
uporaba tehnologij CCS za elektrarne na 
fosilna goriva in druge industrijske 
panoge z veliko ogljikovimi emisijami, ki 
bodo začele obratovati po letu 2020.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo premaknjeno v 3.2.4c

Predlog spremembe 112
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, pa tudi predstavitve v 

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, pa tudi predstavitve v 
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različnih pogojih, prisotnih v evropskih 
vodah.

različnih pogojih, prisotnih v evropskih 
vodah. Poleg pilotnih obratov morajo 
predstavitveni projekti vključevati 
ustrezne sisteme upravljanja, utemeljene 
na informacijah, pridobljenih z orodji za 
spremljanje in načrtovanje, s ciljem 
zaščite sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 113
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4a. Shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov
Z vse obsežnejšo uporabo obnovljivih 
virov energije postaja vse pomembnejša 
zahteva po shranjevanju obnovljivih virov 
energije, ki so na voljo z občasnimi 
prekinitvami. Razvoj tehnologij za 
shranjevanje bo postal obvezen za 
kratkoročno shranjevanje (majhne zaloge 
v terciarnem nadzoru omrežja) in tudi za 
dolgoročno uporabo od nekaj ur do 
sezonskega shranjevanja. Velik časovni 
obseg zahteva obsežen nabor tehnologij. 
Cilj je razviti različne načine za 
shranjevanje z električnim shranjevanjem 
(npr. superkondenzatorji, različne vrste 
baterij), mehanskim shranjevanjem (npr. 
vztrajniki, adiabatno komprimiran zrak) 
in kemijsko shranjevanje (npr. 
pridobivanje vodika s fleksibilno 
elektrolizo, pretvorba v metan ali druge 
ogljikovodike). Cilj prvih dveh načinov 
(električno in mehansko shranjevanje) je 
kratkoročno shranjevanje zaradi njune 
velike pretvorbene učinkovitosti. 
Celokupna učinkovitost je tudi manjša, 
zadnji način, imenovan „električna 
energija v plin“, zagotavlja ogromen 
potencial ne samo za dolgoročno 
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shranjevanje energije. Omogoča tudi 
povezovanje shranjevanja energije s 
proizvodnjo alternativnih goriv za (zračni) 
promet in proizvodnjo kemikalij. 
Nazadnje tehnologija „električna energija 
v plin“ omogoča največji možni potencial 
za rabo CO2 (CCU) z uporabo vodika iz 
elektrolize za metanizacijo CO2. Vodna 
energija, temelječa na shranjevanju vode 
in reverzibilnih sistemih, lahko ima prav 
tako pomembno vlogo pri okrepitvi drugih 
oblik obnovljivih virov energije, ki jih ni 
mogoče shraniti, da bi pokrili največje 
povpraševanje.

Or. en

Predlog spremembe 114
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4b. Decentralizirana proizvodnja 
energije
Razpršena proizvodnja energije, kot je 
mikro pridobivanje električne energije, 
ima pomembno vlogo v odročnih celinskih 
regijah in na otokih. Dodatno bodo 
preučene ustrezne rešitve za proizvodnjo 
energije in upravljanje energetskih 
sistemov.
Spodbujalo se bo dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja z državami v 
razvoju z namenom odpravljanja revščine.

Or. en

Predlog spremembe 115
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 c (novo)



PE489.688v01-00 76/118 PR\903346SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4c. Razvoj konkurenčnih in okoljsko 
varnih tehnologij za zajemanje, prevoz, 
shranjevanje in uporabo CO2
Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) 
je ključna možnost, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in 
plinske elektrarne v primerjavi z enakimi 
obrati brez CCS ter energetsko 
intenzivnimi industrijskimi obrati.
Poleg tega zajemanje in uporaba (CCU) 
ogljika zagotavlja potencial za uporabo 
CO2, zajetega iz elektrarn in industrijskih 
obratov, z dodano vrednostjo. Predstavitev 
in razvoj načinov za ponovno uporabo 
zajetega CO2 bosta tehnologije za zajem 
ogljika v prihodnosti naredila bolj 
trajnostne in povečala sprejemanje 
tehnologij CCS in CCU s strani javnosti. 
Preučeni bodo sistemi in tehnologije za 
pretvorbo CO2 v proizvode, kot so 
kemikalije, gnojila, goriva in bio olja.
Raziskane bodo nove tehnologije za 
shranjevanje, vključno s shranjevanjem v 
kemičnih proizvodih (ogljik v kemikalije), 
proizvodnja goriv za shranjevanje, 
utemeljena na sintetičnem plinu, in tudi 
razvoj poceni in za goriva odpornih 
tehnologij za uplinjanje, ki so ključne za 
te sisteme. Poleg tega je treba pravočasno 
razviti zanesljivo infrastrukturo za CO2, 
saj večina elektrarn na fosilna goriva in 
drugi viri CO2 ne bodo v bližini območij 
za shranjevanje.
Podpora bo zagotovljena zlasti 
dokazovanju pomena celotne verige CCS 
ali CCU za reprezentativni portfelj 
različnih tehnoloških možnosti zajemanja, 
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uporabe, prevoza in shranjevanja. Poleg 
tega se bodo izvajale raziskave za 
zagotovitev učinkovitejših tehnologij za 
pridobivanje energije in zajemanje, 
izboljšanih komponent, integriranih 
sistemov in postopkov za elektrarne na 
fosilna goriva in druge industrijske 
panoge z veliko ogljikovimi emisijami, ki 
bodo začele obratovati po letu 2020. 
Dodatno se bodo izvajale tudi raziskave o 
varnem geološkem shranjevanju in 
praktičnih rešitvah za uporabo zajetega 
CO2, da se omogoči komercialna uporaba 
tehnologij CCS in CCU.

Or. en

Predlog spremembe 116
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstaja vrsta novih možnosti z 
dolgoročnim potencialom, kot so s kovino 
v prahu bogato gorivo, gorivo iz 
fotosintetičnih mikroorganizmov (v 
vodnem in kopenskem okolju) in 
proizvodnja energije s posnemanjem 
fotosinteze. Te inovacije lahko utrejo pot 
bolj učinkovitim, stroškovno 
konkurenčnim in trajnostnim tehnologijam 
za energetsko pretvorbo ter skoraj 
nevtralnim postopkom z vidika emisij 
toplogrednih plinov, ki ne potrebujejo 
uporabe kmetijskih zemljišč. Podpora bo 
zagotovljena zlasti za prehod teh novih in 
drugih potencialnih tehnologij iz 
laboratorijskega obsega na demonstracijski 
obseg ob upoštevanju, da se zanje do leta 
2020 izvede predstavitveni projekt pred 
trženjem.

Obstaja vrsta novih možnosti z 
dolgoročnim potencialom, kot so s kovino 
v prahu bogato gorivo, gorivo iz 
fotosintetičnih mikroorganizmov (v 
vodnem in kopenskem okolju) in 
proizvodnja energije s posnemanjem 
fotosinteze ali iz piroelektrične razgradnje 
vode pri nizki temperaturi. Te inovacije 
lahko utrejo pot bolj učinkovitim, 
stroškovno konkurenčnim in trajnostnim 
tehnologijam za energetsko pretvorbo ter 
skoraj nevtralnim postopkom z vidika 
emisij toplogrednih plinov, ki ne 
potrebujejo uporabe kmetijskih zemljišč. 
Podpora bo zagotovljena zlasti za prehod 
teh novih in drugih potencialnih tehnologij 
iz laboratorijskega obsega na 
demonstracijski obseg ob upoštevanju, da 
se zanje do leta 2020 izvede predstavitveni 
projekt pred trženjem.

Or. en
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Predlog spremembe 117
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4a. Prožne in učinkovite elektrarne na 
fosilna goriva – omogočanje uporabe 
obnovljivih virov, ki so na voljo z 
občasnimi prekinitvami
Prožne in učinkovite elektrarne na fosilna 
goriva so še vedno ključne za 
zagotavljanje stabilnosti omrežja in 
zanesljivo dobavo električne energije. V 
prehodnem obdobju napredovanja v smeri 
nizkoogljičnega gospodarstva smo soočeni 
z izzivom uravnoteženja električne 
energije iz različnih obnovljivih virov z 
električno energijo iz prožnih 
konvencionalnih elektrarn. 
Konvencionalne elektrarne so trenutno 
narejene za delovanje pri osnovni 
obremenitvi, medtem ko bodo pri podpori 
energije iz obnovljivih virov pogosto 
delovale pri delni obremenitvi. V tem 
načinu delovanja so manj učinkovite, kar 
vpliva na emisije.
Potrebne so raziskave za optimizacijo 
prožnosti in učinkovitosti 
konvencionalnih elektrarn pri delni 
obremenitvi, s čimer se zagotovi, da bo na 
voljo prožna in učinkovita okrepitev za 
spremljanje in podporo rasti energije iz 
obnovljivih virov, in sčasoma omogoči 
obsežnejše vključevanje elektrike iz 
različnih obnovljivih virov v omrežje

Or. en

Predlog spremembe 118
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.8 – pododstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostne naloge v zvezi z odločanjem in 
tržnim uvajanjem je treba graditi na 
uspehu pobude Inteligentna energija za 
Evropo (IEE), ki jo izvaja Izvajalska 
agencija za konkurenčnost in inovativnost 
(EACI), ki je od ustanovitve leta 2003 
zagotovila financiranje za več kot 500 
evropskih projektov, v katere je vključenih 
3500 evropskih organizacij. Inteligentno 
energijo za Evropo je treba nadaljevati s 
podobnimi cilji in upravljati enako kot do 
zdaj.

Or. en

Predlog spremembe 119
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju raziskav in inovacij 
programa strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET)24 za dosego ciljev 
politike Unije na področju energije in 
podnebnih sprememb. Časovniki in 
izvedbeni načrti v sklopu načrta SET bodo 
zato zagotovili dragocen prispevek za 
oblikovanje delovnih programov. Struktura 
upravljanja načrta SET se bo uporabljala 
kot načelna podlaga za strateško določanje 
prednostnih nalog in strateško usklajevanje 
energetskih raziskav in inovacij po vsej 
Uniji.

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju raziskav in inovacij 
programa strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET)24 za dosego ciljev 
politike Unije na področju energije in 
podnebnih sprememb. Časovniki in 
izvedbeni načrti v sklopu načrta SET bodo 
zato zagotovili dragocen prispevek za 
oblikovanje delovnih programov. Struktura 
upravljanja načrta SET se bo uporabljala 
kot načelna podlaga za strateško določanje 
prednostnih nalog in strateško usklajevanje 
energetskih raziskav in inovacij po vsej 
Uniji. Prispevek industrije v okviru 
upravljanja evropskih industrijskih pobud 
(EII) bo uradno in pregledno upoštevan v 
zvezi s prednostnimi nalogami na 
področju finančnih orodij, določenih v 
izvedbenih načrtih EII.
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Or. en

Predlog spremembe 120
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.1 – točka 4.1.1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2 
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve, ki temeljijo na 
električnih motorjih in baterijah, gorivnih 
celicah ali hibridnem pogonu. Tehnološki 
prodori bodo tudi prispevali k izboljšanju 
okoljske učinkovitosti tradicionalnih 
pogonskih sistemov.

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2 
in onesnaževanja iz prometa (npr. trdni 
delci). Potrebne so nove in inovativne 
rešitve, ki temeljijo na električnih motorjih 
in baterijah, gorivnih celicah ali hibridnem 
pogonu. Tehnološki prodori bodo tudi 
prispevali k izboljšanju okoljske 
učinkovitosti tradicionalnih pogonskih 
sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 121
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.2 – točka 4,2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se lahko doseže z izvajanjem 
popolnoma intermodalnega prometnega 
sistema „od vrat do vrat“ in izogibanjem 
nepotrebne uporabe prometa. To pomeni 
spodbujanje večjega povezovanja med 
načini prevoza, optimizacijo prevoznih 
verig in bolje integrirane prevozne storitve. 
Takšne inovativne rešitve bodo tudi 
olajšale dostopnost, vključno za starajoče 
se prebivalstvo in ranljive uporabnike.

To se lahko doseže z izvajanjem 
popolnoma intermodalnega prometnega 
sistema „od vrat do vrat“ in izogibanjem 
nepotrebne uporabe prometa. To pomeni 
spodbujanje večjega povezovanja med 
načini prevoza, optimizacijo prevoznih 
verig in bolje integrirane prevozne storitve, 
ki predstavljajo vzvod za nove in 
učinkovitejše navigacijske sisteme, kot sta 
EGNOS in Galileo. Takšne inovativne 
rešitve bodo tudi olajšale dostopnost, 
vključno za starajoče se prebivalstvo in 
ranljive uporabnike.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se lahko doseže z razvojem in široko 
uporabo inteligentnih prometnih aplikacij 
in sistemov upravljanja. To pomeni: 
načrtovanje, upravljanje povpraševanja, 
sisteme obveščanja in plačilne sisteme, ki 
so interoperabilni na evropski ravni; in 
polno vključevanje informacijskih tokov, 
sistemov upravljanja, infrastrukturnih 
omrežij in storitev mobilnosti v nov skupen 
multimodalen okvir, ki temelji na odprtih 
platformah. To bo tudi zagotavljalo prožno 
in hitro odzivanje na krizne razmere in 
ekstremne vremenske pogoje z 
večmodalno prerazporeditvijo potovanja. 
Nove aplikacije za določanje položaja in 
točnega časa ter za navigacijo, ki so 
omogočene na podlagi programa Galileo in 
satelitskih navigacijskih sistemov EGNOS, 
bodo bistvenega pomena za doseganje tega 
cilja.

To se lahko doseže z razvojem in široko 
uporabo inteligentnih prometnih aplikacij 
in sistemov upravljanja. To pomeni: 
načrtovanje, upravljanje povpraševanja, 
sisteme obveščanja in plačilne sisteme, ki 
so interoperabilni na evropski ravni; in 
polno vključevanje informacijskih tokov, 
sistemov upravljanja, infrastrukturnih 
omrežij in storitev mobilnosti v nov skupen 
multimodalen okvir, ki temelji na odprtih 
platformah. To bo tudi zagotavljalo prožno 
in hitro odzivanje na krizne razmere in 
ekstremne vremenske pogoje z 
večmodalno prerazporeditvijo potovanja. 
Nove aplikacije za določanje položaja in 
točnega časa ter za navigacijo, ki so 
omogočene na podlagi programa Galileo in 
satelitskih navigacijskih sistemov EGNOS, 
so ključni pri omogočanju doseganja tega 
cilja.

Or. en

Predlog spremembe 123
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Inovativne tehnologije za upravljanje 
zračnega prometa bodo prispevale k 
pospešitvi varnosti in učinkovitosti ob hitro 
naraščajočem povpraševanju, k doseganju 
večje točnosti, k zmanjšanju trajanja 
postopkov v zvezi s potovanji na letališčih 
in k vzdržljivosti sistema zračnega 
prevoza. Izvajanje in nadaljnji razvoj 
„enotnega evropskega neba“ bo podprto z 

(a) Inovativne tehnologije za upravljanje 
zračnega prometa bodo prispevale k 
pospešitvi varnosti in učinkovitosti ob hitro 
naraščajočem povpraševanju, k doseganju 
večje točnosti, k zmanjšanju trajanja 
postopkov v zvezi s potovanji na letališčih 
in k vzdržljivosti sistema zračnega 
prevoza. Inovativni navigacijski sistemi, ki 
predstavljajo vzvod za evropski GNSS, kot 
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rešitvami za povečano avtomatizacijo in 
samostojnost pri upravljanju zračnega 
prometa in nadzora, boljšim vključevanjem 
zračnih in zemeljskih komponent, novimi 
rešitvami za učinkovito in nemoteno 
obravnavo potnikov in tovora v celotnem 
prometnem sistemu.

je EGNOS, bodo optimizirali pristajalne 
prilete, povečali varnost poletov in 
zmanjšali porabo goriva z boljšo uporabo 
glavnih letališč in omogočanjem 
popolnega izkoriščanja manjših letališč.
Izvajanje in nadaljnji razvoj „enotnega 
evropskega neba“ bo podprto z rešitvami 
za povečano avtomatizacijo in 
samostojnost pri upravljanju zračnega 
prometa in nadzora, boljšim vključevanjem 
zračnih in zemeljskih komponent, novimi 
rešitvami za učinkovito in nemoteno 
obravnavo potnikov in tovora v celotnem 
prometnem sistemu.

Or. en

Predlog spremembe 124
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Za železniški in cestni promet bo 
optimizacija upravljanja omrežja izboljšala 
učinkovito uporabo infrastrukture in 
čezmejnih dejavnosti. Razvili se bodo 
celoviti sistemi za sodelovanje pri 
upravljanju cestnega prometa in 
informacijski sistemi, ki bodo temeljili na 
komunikaciji od vozila do vozila in od 
vozila do infrastrukture.

(c) Za železniški in cestni promet bo 
optimizacija upravljanja omrežja izboljšala 
učinkovito uporabo infrastrukture in 
čezmejnih dejavnosti. Razvili se bodo 
celoviti sistemi za sodelovanje pri 
upravljanju cestnega prometa in 
informacijski sistemi, ki bodo temeljili na 
komunikaciji od vozila do vozila in od 
vozila do infrastrukture ter na evropskih 
satelitskih navigacijskih sistemih.

Or. en

Predlog spremembe 125
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej oblikovati in oceniti 
inovativne, stroškovno učinkovite in 

Cilj ukrepanja je torej oblikovati in oceniti 
inovativne, stroškovno učinkovite in 
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trajnostne ukrepe za prilagoditev in 
ublažitev tako CO2 in toplogrednih plinov, 
ki niso CO2, ter poudariti tehnološke kot 
tudi netehnološke okolju prijazne rešitve s 
predložitvijo dokazov za osveščeno, 
zgodnje in učinkovito ukrepanje ter 
povezovanjem zahtevanih sposobnosti.

trajnostne ukrepe za prilagoditev in 
ublažitev tako CO2, toplogrednih plinov, ki 
niso CO2, in trdnih delcev ter poudariti 
tehnološke kot tudi netehnološke okolju 
prijazne rešitve s predložitvijo dokazov za 
osveščeno, zgodnje in učinkovito 
ukrepanje ter povezovanjem zahtevanih 
sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 126
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Boljše razumevanje vzrokov in razvoja 
podnebnih sprememb ter natančnejše 
napovedi glede podnebja so ključnega 
pomena za družbo, da bi zaščitili življenja, 
dobrine in infrastrukture ter zagotovili 
učinkovito sprejemanje odločitev. Bistveno 
je nadalje izboljšati znanstveno bazo 
znanja podnebnih dejavnikov, procesov, 
mehanizmov in povratnih učinkov, 
povezanih z delovanjem oceanov, 
kopenskih ekosistemov in podnebja. Boljše 
napovedi glede podnebja z ustreznimi 
časovnimi in prostorskimi lestvicami bodo 
podprte z razvojem bolj točnih scenarijev 
in modelov, tudi v celoti vezanih modelov 
zemeljskih sistemov.

Boljše razumevanje vzrokov in razvoja 
podnebnih sprememb ter natančnejše 
napovedi glede podnebja so ključnega 
pomena za družbo, da bi zaščitili življenja, 
gospodarske dejavnosti, dobrine in 
infrastrukture ter zagotovili učinkovito 
sprejemanje odločitev. Bistveno je nadalje 
izboljšati znanstveno bazo znanja 
podnebnih dejavnikov, procesov, 
mehanizmov in povratnih učinkov, 
povezanih z delovanjem oceanov, 
kopenskih ekosistemov in podnebja, prav 
tako pa tudi polarnih regij. Boljše 
napovedi glede podnebja z ustreznimi 
časovnimi in prostorskimi lestvicami bodo 
podprte z razvojem bolj točnih scenarijev 
in modelov, tudi v celoti vezanih modelov 
zemeljskih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 127
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in 
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Na primer, podnebne 
spremembe bodo verjetno okrepile 
pojavnost ekstremnih hidroloških pojavov 
(poplav in suš) z velikim vplivom na vodne 
vire, ekosisteme in trajnostnost 
gospodarskih dejavnosti, kakršne 
poznamo danes. Zlasti je pomemben vpliv 
na dostopnost vode. V mnogih regijah 
Unije se bo pomanjkanje zaostrilo in 
pojavila se bo bolj neenakomerna 
porazdelitev v prostoru in času, zaradi 
česar bodo potrebne nove oblike 
upravljanja. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in 
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno s 
specifičnimi značilnostmi otokov in 
najbolj oddaljenih regij in z zaščito in 
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prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

Or. en

Predlog spremembe 128
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za prehod Unije na konkurenčno, z vidika 
virov učinkovito in na podnebne 
spremembe odporno gospodarstvo do leta 
2050 je treba oblikovati učinkovito in 
dolgoročno strategijo, ki temelji na 
majhnih emisijah, ter doseči pomemben 
napredek na področju naših zmogljivosti za 
inovacije. Z raziskavami se bodo ocenila 
okoljska in družbenoekonomska tveganja, 
priložnosti in učinki možnosti za ublažitev 
podnebnih sprememb. Raziskave bodo 
podprle razvoj in potrditev novih 
podnebno-energetsko-gospodarskih 
modelov ob upoštevanju ekonomskih 
instrumentov in zadevnih zunanjih 
stroškov, da se preverijo možnosti politike 
za ublažitev in poti nizkoogljičnih 
tehnologij v različnih obsegih ter za 
ključne gospodarske in družbene sektorje 
na ravni Unije in svetovni ravni. 
Dejavnosti bodo spodbujale tehnološke, 
institucionalne in družbenoekonomske 
inovacije z izboljšanjem povezav med 

Za prehod Unije na konkurenčno, z vidika 
virov učinkovito in na podnebne 
spremembe odporno družbo do leta 2050 je 
treba oblikovati učinkovito in dolgoročno 
strategijo, ki temelji na majhnih emisijah, 
ter doseči pomemben napredek na področju 
naših zmogljivosti za inovacije. Z 
raziskavami se bodo ocenila okoljska in 
družbenoekonomska tveganja, priložnosti 
in učinki možnosti za ublažitev podnebnih 
sprememb. Raziskave bodo podprle razvoj 
in potrditev novih podnebno-energetsko-
gospodarskih modelov ob upoštevanju 
ekonomskih instrumentov in zadevnih 
zunanjih stroškov, da se preverijo možnosti 
politike za ublažitev in poti nizkoogljičnih 
tehnologij v različnih obsegih ter za 
ključne gospodarske in družbene sektorje 
na ravni Unije in svetovni ravni. 
Dejavnosti bodo spodbujale tehnološke, 
institucionalne in družbenoekonomske 
inovacije z izboljšanjem povezav med 
raziskavami in praktično uporabo ter med 
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raziskavami in praktično uporabo ter med 
podjetniki, končnimi uporabniki, 
raziskovalci in izobraževalnimi 
ustanovami.

podjetniki, končnimi uporabniki, 
raziskovalci in izobraževalnimi 
ustanovami. Učinkovito in zmogljivo 
gospodarjenje z vodami bo nujno igralo 
ključno vlogo kot sestavni del politik za 
blažitev. Semiaridna in z vodo 
obremenjena območja EU se bodo širila 
in podnebne spremembe jih bodo resno 
prizadele. Zaradi zmanjšanja dostopnosti 
vode, povečanja pogostosti in intenzivnosti 
ekstremnih dogodkov ter zlasti 
neenakomernejše razporeditve dostopnosti 
vode bodo potrebne zelo učinkovite prakse 
gospodarjenja z vodami, boljše 
upravljanje povpraševanja in v nekaterih 
primerih tudi povečanje zalog vode za 
povečanje varnega izkoristka vode. 
Potrebne so raziskave v zvezi s tem, kako 
čim bolj zmanjšati vplive takšnih ukrepov 
za ublažitev na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 129
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2. Trajnostno upravljanje naravnih virov 
in ekosistemov

5.2. Varstvo okolja, trajnostno upravljanje
naravnih virov, vode, biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov

Or. en

Predlog spremembe 130
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbe se spopadajo z velikimi izzivi, da 
se vzpostavi trajnostno ravnotežje med 
potrebami ljudi in okoljem. Okoljski viri, 

Družbe se spopadajo z velikimi izzivi, da 
se vzpostavi trajnostno ravnotežje med 
potrebami ljudi in okoljem. Okoljski viri, 
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vključno z vodo, zrakom, biomaso, 
plodnimi tlemi, biotsko raznovrstnostjo, 
ekosistemi in storitvami, ki jih ti 
zagotavljajo, so temelj za učinkovito 
delovanje evropskega in globalnega 
gospodarstva ter kakovost življenja. 
Globalne poslovne priložnosti, povezane z 
naravnimi viri, naj bi po predvidevanjih do 
leta 2050 znašale več kot 2 tisoč milijard 
EUR. Kljub temu se ekosistemi po Evropi 
in svetu uničujejo bolj, kot jih je narava 
zmožna obnavljati, okoljski viri pa se 
prekomerno izkoriščajo. V Uniji je na 
primer vsako leto uničenih 1000 km² 
najbolj plodnih tal in dragocenih 
ekosistemov, poleg tega se zavrže četrtina 
sladke vode. Takšnih vzorcev ne smemo 
več dopuščati. Raziskave morajo prispevati 
k spreminjanju trendov, ki so škodljivi za 
okolje, in zagotavljanju, da ekosistemi še 
naprej zagotavljajo vire, dobrine in 
storitve, ki so bistvenega pomena za dobro 
počutje in gospodarsko blaginjo.

vključno z vodo, zrakom, biomaso, 
plodnimi tlemi, gozdarstvom, biotsko 
raznovrstnostjo, ekosistemi in storitvami, 
ki jih ti zagotavljajo, so temelj za 
učinkovito delovanje evropskega in 
globalnega gospodarstva ter kakovost 
življenja. Globalne poslovne priložnosti, 
povezane z naravnimi viri, naj bi po 
predvidevanjih do leta 2050 znašale več 
kot 2 tisoč milijard EUR. Kljub temu se 
ekosistemi po Evropi in svetu uničujejo 
bolj, kot jih je narava zmožna obnavljati, 
okoljski viri pa se prekomerno izkoriščajo 
in celo uničujejo (npr. ekstremni gozdni 
požari). V Uniji je na primer vsako leto 
uničenih 1000 km² najbolj plodnih tal in 
dragocenih ekosistemov, poleg tega se 
zavrže četrtina sladke vode. Takšnih 
vzorcev ne smemo več dopuščati. 
Raziskave morajo prispevati k 
spreminjanju trendov, ki so škodljivi za 
okolje, in zagotavljanju, da ekosistemi še 
naprej zagotavljajo vire, dobrine in 
storitve, ki so bistvenega pomena za dobro 
počutje in gospodarsko blaginjo.

Or. en

Predlog spremembe 131
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje naravnih virov, s katerim se 
doseže trajnostno ravnotežje med 
omejenimi viri ter potrebami družbe in 
gospodarstva.

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje in ohranjanje naravnih 
virov, s katerim se doseže trajnostno 
ravnotežje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.

Da bi to dosegli, morajo biti raziskave in 
inovacije osredotočene na naslednje:

Or. en
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Predlog spremembe 132
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5,2 – točka 5.2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 
spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje. 
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), sladkovodnih, kopenskih 
in urbanih ekosistemov, vključno z 
ekosistemi, ki so odvisni od podzemne 
vode, bodo izboljšale naše razumevanje 
zapletenih interakcij med naravnimi viri ter 
družbenimi, gospodarskimi in ekološkimi 
sistemi, vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako se lahko 
obnovijo in kako bo to vplivalo na 
gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri. 
Raziskave bodo prispevale k politikam in 
praksam, ki zagotavljajo, da družbene in 
gospodarske dejavnosti delujejo v mejah 
trajnosti in prilagodljivosti ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti.

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 
spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje.
Potrebno je boljše razumevanje okoljskih 
dejavnikov zdravja in dobrega počutja ter 
posredovalnih mehanizmov, da bi 
zagotovili temelje za učinkovite strategije 
za varovanje zdravja ter informacije za 
programe in politike Unije.

Izboljšanje znanja je temeljna skrb, ko 
družbeni, gospodarski in okoljski vidiki 
prispevajo k splošnim spremembam, kot je 
pojav gozdnih požarov. Boljše 
razumevanje fizičnih in družbenih 
pojavov, ki privedejo do gozdnih požarov 
je poglavitna potreba. Simulacije, zbiranje 
podatkov in analize so bistveni za vlaganje 
v sisteme za podporo pri odločanju, ki 
temeljijo na raziskavah, kot prvobiten 
način za preprečevanje gozdnih požarov 
ter povečanje učinkovitosti v boju proti 
njim in zmanjševanju škode na področju 
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človeških, okoljskih, družbenih in 
gospodarskih sredstev.
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), polarnih, sladkovodnih, 
kopenskih in urbanih ekosistemov, 
vključno z ekosistemi, ki so odvisni od 
podzemne vode, in njihove biotske 
raznovrstnosti bodo izboljšale naše 
razumevanje zapletenih interakcij med 
naravnimi viri ter družbenimi, 
gospodarskimi in ekološkimi sistemi, 
vključno z naravnimi prelomnimi točkami, 
ter odpornosti ali občutljivosti človeških in 
bioloških sistemov. V zvezi z vodo so 
predvidene strategije gospodarjenja, ki 
vključujejo naravna telesa in alternativne 
vire (npr. obdelane odpadne vode) za 
uporabe, ki si pogosto nasprotujejo 
(kmetijstvo, vzdrževanje zemeljskih 
površin, obnova/izboljšava okolja, boj 
proti gozdnim požarom, rekreacijske 
dejavnosti in oskrba javnosti). Pozornost 
bo posvečena količini vode in kakovosti 
naravnih teles, zlasti tistih, ki se 
uporabljajo za namene pridobivanja pitne 
vode. Z raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako je mogoče te 
vplive čim bolj zmanjšati, kako se lahko 
ekosistemi obnovijo in kako bo to vplivalo 
na gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri. 
Raziskave bodo prispevale k politikam in 
praksam, ki zagotavljajo, da družbene in 
gospodarske dejavnosti delujejo v mejah 
trajnosti in prilagodljivosti ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 133
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in 
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki zagotavljajo 
trajnost. Poudarek bo na ključnih 
ekosistemih in ekosistemskih storitvah, ki 
so pomembni za politiko, kot so sladke 
vode, morja in oceani, kakovost zraka, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč in tla. 
Odpornost družbe in ekosistemov na hude 
nesreče, vključno z nevarnostmi, ki jih 
pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj. 
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev.

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in 
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam in 
njihovim vplivom ali se prilagodili nanje 
ter spodbujali institucionalne, gospodarske, 
vedenjske in tehnološke spremembe, ki 
zagotavljajo trajnost. Poudarek bo na 
ključnih ekosistemih in ekosistemskih 
storitvah, ki so pomembni za politiko, kot 
so sladke vode, morja in oceani, polarne 
regije, kakovost zraka, biotska 
raznovrstnost, raba zemljišč, gozdni požari
in tla. Odpornost družbe in ekosistemov na 
hude nesreče, vključno z nevarnostmi, ki 
jih pomenijo ujme in gozdni požari, bo 
okrepljena z izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj. 
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese. Posebna pozornost bo 
posvečena tudi okrepitvi ozaveščenost 
javnosti glede rezultatov raziskav,
sodelovanju državljanov pri sprejemanju 
odločitev in javnemu sprememanju 
inovacij in inovativnih tehnologij.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2.2 a. Trajnostno izkoriščanje obalnega 
in morskega okolja
Podnebne spremembe in izkoriščanje 
virov predstavljajo glavne nevarnosti za 
ekosisteme Zaščita in trajnostno 
gospodarjenje z naravnimi viri ter ocena 
biotske raznovrstnosti in ohranjanje 
obalnih in morskih (tudi globokomorskih) 
ekosistemov z inovativnimi orodji za 
opazovanje in spremljanje je poglavitnega 
pomena. Znanje mora biti osredotočeno 
na razvoj novih zasnov in orodij za 
odpornost ekosistemov na nevarnosti, ki 
jih pomenijo ujme, in na učinke 
podnebnih sprememb ter družbeno-
gospodarskih dejavnosti, ki izvajajo 
dodaten pritisk na ekosisteme. To je treba 
doseči s pomočjo na znanosti temelječega 
upravljanja z družbenim vključevanjem, 
spodbujanjem razvoja trajnostnih storitev 
in storitev, ki učinkovito izrabljajo morske 
vire, vključno z neizkoriščevalskimi 
storitvami in vključujoč zanesljivo 
poznavanje področja morskih 
ekosistemov. Ta pristop mora upoštevati 
strukturo, funkcijo in storitve morskega 
ekosistema. Zagotoviti je treba tudi 
blažitev nevarnosti na področju obalne in 
morske biotske raznovrstnosti (vključno s 
spremembami in razdrobljenostjo 
življenjskega prostora, invazivnimi 
vrstami, čezmernim izkoriščanjem in 
onesnaževanjem). Podpirati in izboljševati 
je treba orodja za prostorsko načrtovanje 
morja, vključno z varstvom obale in 
zaščitenimi morskimi območji.

Or. en
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Predlog spremembe 135
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.3.2. Spodbujanje trajnostne oskrbe s 
surovinami in njihove uporabe surovin, 
vključno z iskanjem, črpanjem oziroma 
pridobivanjem, predelavo, recikliranjem in 
ponovnim pridobivanjem surovin

5.3.2. Spodbujanje trajnostne oskrbe s 
surovinami, vključno z mineralnimi viri s 
kopnega in morja, in njihove uporabe 
surovin, vključno z iskanjem, črpanjem 
oziroma pridobivanjem, predelavo, 
recikliranjem in ponovnim pridobivanjem 
surovin

Or. en

Predlog spremembe 136
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo. 
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja ter predelave bosta 
spodbudila učinkovito uporabo virov. Tako 
se bodo izkoristile tudi možnosti urbanih 
rudnikov. Nove in ekonomsko izvedljive 
tehnologije, poslovni modeli in postopki 
recikliranja in ponovnega pridobivanja 
materialov bodo poleg tega pripomogli k 
zmanjšanju odvisnosti Unije od oskrbe s 
primarnimi surovinami. To bo vključevalo 
potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 
zmanjšanju trošenja sredstev. Uporabljen 
bo pristop na osnovi celotnega 
življenjskega ciklusa od oskrbe z 

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo. 
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja ter predelave bosta 
spodbudila učinkovito uporabo virov. Tako 
se bodo izkoristile tudi možnosti urbanih 
rudnikov. Nove in ekonomsko izvedljive 
tehnologije, poslovni modeli in postopki 
recikliranja in ponovnega pridobivanja 
materialov bodo poleg tega pripomogli k 
zmanjšanju odvisnosti Unije od oskrbe s 
primarnimi surovinami. To bo vključevalo 
potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 
zmanjšanju običajne potrošnje in tudi
trošenja teh sredstev. Uporabljen bo 
pristop na osnovi celotnega življenjskega 
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razpoložljivimi surovinami do konca 
uporabe z upoštevanjem minimalnih zahtev 
glede porabe energije in virov.

ciklusa od oskrbe z razpoložljivimi 
surovinami do konca uporabe z 
upoštevanjem minimalnih zahtev glede 
porabe energije in virov.

Or. en

Predlog spremembe 137
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med primere spada vedno večja odvisnost 
evropske kemijske industrije od zunanjih 
virov nafte in zemeljskega plina kot 
kemičnih surovin. Zato se evropska 
kemijska industrija zadnja leta vedno bolj 
zanima za to, da bi kot alternativno 
kemično surovino uporabljala avtohtoni 
premog. Neenergetska izraba avtohtonega 
premoga lahko ponudi dolgoročne 
razvojne možnosti za mnoge evropske 
kemijske lokacije, glede na to, da se 
svetovne rezerve nafte zmanjšujejo in da v 
državah proizvajalkah nastaja politična 
nestabilnost. V prihodnosti je treba razviti 
procesne tehnologije in tovarne, ki 
proizvajajo alternativne vire 
ogljikovodika, kot so viri avtohtonega 
premoga, ki so koristni za evropsko 
kemijsko industrijo.

Or. en

Predlog spremembe 138
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.4. Omogočanje prehoda na okolju 
prijazno gospodarstvo s pomočjo 
ekoloških inovacij

5.4. Omogočanje prehoda na trajnostno 
družbo in gospodarstvo in družbo s 
pomočjo ekoloških inovacij
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Predlog spremembe 139
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej spodbujati vse 
oblike ekoloških inovacij, ki omogočajo 
prehod na okolju prijazno gospodarstvo.

Cilj ukrepanja je torej spodbujati vse 
oblike ekoloških inovacij, ki omogočajo 
prehod na trajnostno družbo in
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 140
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.4 – točka 5.4.1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.4.1. Krepitev tehnologij, postopkov, 
storitev in proizvodov, ki pomenijo 
ekološke inovacije, ter povečanje 
njihovega sprejema na trgu.

5.4.1. Krepitev tehnologij, postopkov, 
storitev in proizvodov, ki pomenijo 
ekološke inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 141
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.4 – točka 5.4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujale se bodo vse oblike inovacij, 
tako tiste, ki nadgrajujejo že obstoječe 
inovacije, kot tudi izvirne inovacije, pri 
čemer bodo združene tehnološke, 
organizacijske, družbene, vedenjske in 
poslovne inovacije ter inovacije v zvezi s 
politiko, okrepljena pa bo tudi udeležba 
civilne družbe. Tako se bo spodbujalo tudi 

Spodbujale se bodo vse oblike inovacij, 
tako tiste, ki nadgrajujejo že obstoječe 
inovacije, kot tudi izvirne inovacije, pri 
čemer bodo združene tehnološke, 
organizacijske, družbene, vedenjske in 
poslovne inovacije ter inovacije v zvezi s 
politiko, okrepljena pa bo tudi udeležba 
civilne družbe. Tako se bo spodbujalo tudi 
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bolj krožno gospodarstvo ob hkratnem 
zmanjšanju vplivov na okolje in 
upoštevanju povratnih učinkov na okolje. 
To bo vključevalo industrijske modele, 
industrijske simbioze, sisteme storitev 
proizvodov, zasnovo izdelkov, celotni 
življenjski ciklus in pristope na podlagi 
načela od zibelke do zibelke. Cilj bo 
izboljšati učinkovitost uporabe virov z 
absolutnim zmanjšanjem vhodnih 
materialov, odpadkov in izpustov 
škodljivih snovi ob celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter spodbujati 
ponovno uporabo, recikliranje in 
nadomeščanje virov. Poudarek bo na 
spodbujanju prehoda z raziskav na trg z 
vključevanjem industrije in zlasti MSP, in 
sicer od razvoja prototipov do njihove 
uvedbe na trgu in reprodukcije. S 
povezovanjem ekoloških inovatorjev naj bi 
okrepili širjenje znanja ter boljšo povezavo 
med ponudbo in povpraševanjem.

bolj krožno gospodarstvo ob hkratnem 
zmanjšanju vplivov na okolje in 
upoštevanju povratnih učinkov na okolje. 
To bo vključevalo industrijske modele, 
industrijske simbioze, sisteme storitev 
proizvodov, zasnovo izdelkov, celotni 
življenjski ciklus in pristope na podlagi 
načela od zibelke do zibelke. Cilj bo 
izboljšati učinkovitost uporabe virov z 
absolutnim zmanjšanjem vhodnih 
materialov, odpadkov in izpustov 
škodljivih snovi ob celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter spodbujati 
ponovno uporabo, recikliranje in 
nadomeščanje virov. Ob sedanjem 
gospodarskem kontekstu je treba pri 
uvajanju inovativnih zamisli na področju 
okolja na trg dati prednost podpori 
zasebnih podjetij s poudarkom na MSP, 
kot se je to uspešno izvajalo s prejšnjim 
uvajanjem ekoloških inovacij na trg.
Poudarek bo na spodbujanju prehoda z 
raziskav na trg z vključevanjem industrije 
in zlasti MSP, in sicer od razvoja 
prototipov do predstavitvenega projekta 
pred trženjem. S povezovanjem ekoloških 
inovatorjev naj bi okrepili širjenje znanja 
ter boljšo povezavo med ponudbo in 
povpraševanjem.

Or. en

Predlog spremembe 142
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.4 – točka 5.4.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje prve uporabe ekološko 
inovativnih rešitev, ki so blizu 
komercialnim, in njihove uvedbe na trg
Nič neobičajnega ni, da zelo obetavni in 
tehnično napredni ekološko inovativni 
tehnologije, procesi, storitve in izdelki ne 
pridejo na trg zaradi predkomercialnih 
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izzivov in preostalega tveganja, 
povezanega s povečanjem. Ekološko 
inovativne rešitve, ki so že bile tehnično 
predstavljene, ne uresničujejo vseh svojih 
okoljskih in gospodarskih možnosti, saj 
zasebni vlagatelji menijo, da je njihova 
uvedba na trg preveč tvegana. To še zlasti 
velja za rešitve, ki prihajajo iz podjetij v 
zagonu in inovativnih MSP. Cilj bo 
podpreti projekte v zvezi s prvo uporabo in 
uvedba na trg ekološko inovativnih 
tehnik, izdelkov, storitev ali praks, ki so 
pomembni za Unijo in so že bili tehnično 
predstavljeni, a zaradi preostalega 
tveganja še niso prodrli na trg. Ukrepi 
morajo prispevati k odpravi ovir za razvoj 
in široko uporabo ekoloških inovacij, 
ustvarjanju ali povečanju trga za zadevne 
rešitve ter izboljšanju konkurenčnosti 
podjetij Unije, zlasti MSP, na svetovnih 
trgih.

Or. en

Obrazložitev

H2020, ki gradi na izkušnjah izredno uspešnega programa uvedbe ekoloških inovacij na trg 
(CIP), ki ga vodi EACI, mora podporo za uvedbo na trg predvideti kot ločeno novo alineo. 
Prednost razlikovanja med ekološkimi inovacijami na področju raziskav in razvoja ter med 
uvedbo ekoloških inovacij na trg je izpostavljanje različnega značaja obeh projektov 
zagotavljanja stalnosti programa ekoloških inovacij, ki je do danes daleč najbolj priljubljen 
program ES za podjetniške ekološke inovatorje.

Predlog spremembe 143
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.4 – točka 5.4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strukturne in institucionalne spremembe so 
potrebne, da je mogoč prehod k okolju 
prijaznemu gospodarstvu. Raziskave in 
inovacije bodo obravnavale glavne ovire za 
družbene in tržne spremembe, njihov cilj 
pa bo potrošnike, vodje podjetij in 
oblikovalce politike spodbuditi, da bi 
sprejeli inovativno in trajnostno ravnanje. 

Strukturne in institucionalne spremembe so 
potrebne, da je mogoč prehod k trajnostni 
družbi in gospodarstvu. Raziskave in 
inovacije bodo obravnavale glavne ovire za 
družbene in tržne spremembe, njihov cilj 
pa bo potrošnike, vodje podjetij in 
oblikovalce politike spodbuditi, da bi 
sprejeli inovativno in trajnostno ravnanje. 
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Oblikovani bodo trdna in pregledna orodja, 
metode in modeli za ocenjevanje in 
omogočanje glavnih gospodarskih, 
družbenih in institucionalnih sprememb, ki 
so potrebne za prehod na okolju prijazno 
gospodarstvo. Z raziskavami, ki bodo 
obsegale družbenoekonomske raziskave, 
vedenjske vede, udeležbo uporabnikov in 
sprejemanje inovacij s strani javnosti kot 
tudi dejavnosti za izboljšanje obveščanja in 
ozaveščanja javnosti, bo proučeno, kako 
spodbujati trajnostne vzorce potrošnje. V 
celoti se bodo izkoristile predstavitvene 
dejavnosti.

Oblikovani bodo trdna in pregledna orodja, 
metode in modeli za ocenjevanje in 
omogočanje glavnih gospodarskih, 
družbenih in institucionalnih sprememb, ki 
so potrebne za prehod na okolju prijazno 
gospodarstvo. Z raziskavami, ki bodo 
obsegale družbenoekonomske raziskave, 
vedenjske vede, udeležbo uporabnikov in 
sprejemanje inovacij s strani javnosti kot 
tudi dejavnosti za izboljšanje obveščanja in 
ozaveščanja javnosti, bo proučeno, kako 
spodbujati trajnostne vzorce potrošnje. V 
celoti se bodo izkoristile predstavitvene 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 144
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.5a. Kulturna dediščina
Raziskovalne strategije, metodologije in 
orodja, ki so potrebni za omogočanje 
dinamične in trajnostne kulturne 
dediščine v Evropi kot odgovor na 
podnebne spremembe. Kulturna dediščina 
v svojih raznolikih pojavnih oblikah 
zagotavlja življenjsko okolje, v katerem so 
se skupnosti sposobne odzivati na vse 
mogoče spremembe. Raziskave kulturne 
dediščine zahtevajo večdisciplinski pristop 
za boljše razumevanje zgodovinskega 
gradiva. Dejavnosti se osredotočajo na 
opredeljevanje ravni odpornosti z 
opazovanjem, spremljanjem in 
modeliranjem ter omogočajo boljše 
razumevanje tega, kako skupnosti 
dojemajo in se odzivajo na podnebne 
spremembe ter nevarnosti potresov in 
vulkanskih izbruhov.

Or. en
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Predlog spremembe 145
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 6. Evropa v spreminjajočem se svetu –
vključujoče in inovativne družbe, ki 
kritično razmišljajo

Or. en

Predlog spremembe 146
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije. 
Raziskave na področju humanističnih ved
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije. 
Raziskave na področju družbenih in 
humanističnih ved imajo lahko pomembno 
vlogo v tem okviru. Za določanje, 
spremljanje in ocenjevanje ciljev evropskih 
strategij in politik bodo potrebne raziskave, 
usmerjene v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti. Znanstveni program mora 
biti pripravljen za temeljito analiziranje 
družbenega prostora evropskih mest iz 
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svoje lastne dinamike lokalnih, 
regionalnih in globalnih pooblastil, in pri 
tem ocenjevati vpliv znanja, udeležbo 
državljanov in družbeno neenakost na 
dobrobit družb.

Or. en

Predlog spremembe 147
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stalna prizadevanja za gospodarsko rast 
nosijo več pomembnih človekovih, 
socialnih, okoljskih in gospodarskih 
stroškov. Pametna, trajnostna in 
vključujoča rast v Evropi pomeni 
precejšnje spremembe načina 
opredeljevanja, merjenja (tudi merjenje 
napredka ne samo s splošno uporabljenim 
kazalnikom BDP) ustvarjanja in ohranjanja 
rasti ter blaginje skozi čas. Raziskave bodo 
analizirale razvoj trajnostnega načina 
življenja ter socialno-ekonomskih 
pogledov in vrednot ter njihove 
povezanosti s paradigmami, politikami in 
delovanjem institucij, trgov, podjetij, 
upravljanjem in verskimi sistemi v Evropi. 
Razvile bodo orodja za boljšo presojo 
vsebinskih in vzajemnih učinkov takšnega 
razvoja ter možnosti politike na področjih, 
kot so zaposlovanje, obdavčenje, 
neenakosti, revščina, socialna vključenost, 
izobraževanje in usposabljanje, razvoj 
skupnosti, konkurenčnost ter notranji trg. 
Prav tako bodo proučile, kako se 
nacionalna gospodarstva razvijajo in katere 
oblike upravljanja na evropski in 
mednarodni ravni bi lahko pomagale 
preprečiti makroekonomska neravnovesja, 
monetarne težave, davčno konkurenco, 
brezposelnost in težave na področju 
zaposlovanja ter druge oblike gospodarskih 

Stalna prizadevanja za gospodarsko rast 
nosijo več pomembnih človekovih, 
socialnih, okoljskih in gospodarskih 
stroškov. Pametna, trajnostna in 
vključujoča rast v Evropi pomeni 
precejšnje spremembe načina 
opredeljevanja, merjenja (tudi merjenje 
napredka ne samo s splošno uporabljenim 
kazalnikom BDP) ustvarjanja in ohranjanja 
rasti ter blaginje skozi čas. Raziskave bodo 
analizirale razvoj trajnostnega načina 
življenja ter socialno-ekonomskih 
pogledov in vrednot ter njihove 
povezanosti s paradigmami, politikami in 
delovanjem institucij, trgov, podjetij, 
upravljanjem in verskimi sistemi v Evropi. 
Razvile bodo orodja za boljšo presojo 
vsebinskih in vzajemnih učinkov takšnega 
razvoja ter možnosti politike na področjih, 
kot so zaposlovanje, obdavčenje, 
neenakosti, revščina, socialna vključenost, 
izobraževanje in usposabljanje, razvoj 
skupnosti, konkurenčnost ter notranji trg. 
Prav tako bodo proučile, kako se 
nacionalna gospodarstva razvijajo in katere 
oblike upravljanja na evropski in 
mednarodni ravni bi lahko pomagale 
preprečiti makroekonomska neravnovesja, 
monetarne težave, davčno konkurenco, 
brezposelnost in težave na področju 
zaposlovanja ter druge oblike gospodarskih 
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in finančnih težav. Upoštevale bodo vse 
večjo soodvisnost med Unijo in svetovnimi 
gospodarstvi, trgi in finančnimi sistemi.

in finančnih težav. Upoštevale bodo vse 
večjo soodvisnost med Unijo in svetovnimi 
gospodarstvi, trgi in finančnimi sistemi.
Evropska mesta morajo biti v središču 
politik, katerih cilj je ustvarjanje rasti, 
delovnih mest in trajnostne prihodnosti. 
Zanesljivost njihove uspešnosti – kako 
dobro delujejo,kako so sposobna preživeti, 
kako privlačna so za naložbe in znanje –
je zato odločilna za uspeh Evrope. 
Evropski raziskovalni program, seznanjen 
z vključujočim urbanim razvojem, je bolje 
pripravljen za lajšanje družbenih in 
gospodarskih stroškov med regionalnih 
nasprotij.

Or. en

Predlog spremembe 148
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na vse večji družbeno-gospodarski 
pomen digitalnega vključevanja bodo 
raziskave in obsežne inovacijske dejavnosti 
spodbujale vključujoče rešitve IKT ter 
pridobivanje računalniških spretnosti in 
znanja, kar bo privedlo do večje vloge 
državljanov in konkurenčne delovne sile. 
Poudarek bo na novem tehnološkem 
napredku, ki bo omogočil korenito 
izboljšanje prilagodljivosti, prijaznosti do 
uporabnika in dostopnosti z boljšim 
razumevanjem državljanov, potrošnikov ter 
ravnanj in vrednot uporabnikov, vključno z
osebami s posebnimi potrebami. To bo 
zahtevalo pristop, ki bi že v fazi zasnove 
vključeval raziskave in inovacije.

Glede na vse večji družbeno-gospodarski 
pomen digitalnega vključevanja bodo 
raziskave in obsežne inovacijske dejavnosti 
spodbujale vključujoče rešitve IKT ter 
pridobivanje računalniških spretnosti in 
znanja, kar bo privedlo do večje vloge 
državljanov in konkurenčne delovne sile. 
Poudarek bo na novem tehnološkem 
napredku, ki bo omogočil korenito 
izboljšanje prilagodljivosti, prijaznosti do 
uporabnika in dostopnosti z boljšim 
razumevanjem državljanov, potrošnikov ter 
ravnanj in vrednot uporabnikov, vključno z 
osebami s posebnimi potrebami. To bo 
zahtevalo pristop, ki bi že v fazi zasnove 
vključeval raziskave in inovacije. Za 
izgradnjo vključujoče družbe je 
pomembnih več ključnih tem: npr. 
razumevanje spreminjajočega se trga dela 
in mobilnosti delovne sile ter kako le-ti 
vplivajo na družbeno vključenost ; 
izgradnja prilagodljivih in vključujočih 
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ozemelj v Evropi;spodbujanje skupnih 
modelov upravljanja raznovrstnosti in 
kohezije; družbene in kulturne razlike in 
razlike med spoloma ter njihove povezave 
s socialno kohezijo; vpliv gospodarske 
krize na državo blaginje;priseljevanje, 
diskriminacija in manjšine ter sedanje 
politike za zmanjšanje diskriminacije in 
izključevanja; boj proti revščini in 
socialni izključenosti na prikrajšanih 
območjih in regijah; izobraževalni sistemi 
in njihova zmožnost spodbujanja 
vključevanja mladih v šolanje in družbo; 
spreminjajoči se prehodi skozi življenje in 
njihov izziv za javne politike ter družbe; 
usklajevanje dela in zasebnega življenja 
skozi življenje; vključevanje invalidov.

Or. en

Predlog spremembe 149
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.4. [...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo premaknjeno v oddelek 4a v steber „odlična znanost“

Predlog spremembe 150
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ocenili in prednostno razvrstili 
naložbe ter okrepili Unijo inovacij in 
evropski raziskovalni prostor, bo 
zagotovljena podpora za analizo 
raziskovalnih in inovacijskih politik, 

Da bi ocenili in prednostno razvrstili 
naložbe ter okrepili Unijo inovacij in 
evropski raziskovalni prostor, bo 
zagotovljena podpora za analizo 
raziskovalnih in inovacijskih politik, 
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sistemov in akterjev v Evropi ter tretjih 
državah, pa tudi razvoj kazalnikov ter 
podatkovne in informacijske infrastrukture. 
Potrebne bodo tudi v prihodnost usmerjene 
dejavnosti in pilotne pobude, ekonomske 
analize, spremljanje politike, medsebojno 
učenje, orodja za usklajevanje ter 
dejavnosti in razvoj metodologij za ocene 
učinka in vrednotenja, pri čemer se bodo 
izkoristile neposredne povratne informacije 
interesnih skupin s področja raziskav, 
podjetij, javnih organov in državljanov.

sistemov in akterjev v Evropi ter tretjih 
državah, pa tudi razvoj kazalnikov ter 
podatkovne in informacijske infrastrukture. 
Usklajevanje drugih evropskih politik, kot
so politike na področju izobraževanja, 
inovacij in kohezije, bo prav tako 
predvideno, kot je navedeno v 
Ljubljanskem procesu. Potrebne bodo tudi 
v prihodnost usmerjene dejavnosti in 
pilotne pobude, ekonomske analize, 
spremljanje politike, medsebojno učenje, 
orodja za usklajevanje ter dejavnosti in 
razvoj metodologij za ocene učinka in 
vrednotenja, pri čemer se bodo izkoristile 
neposredne povratne informacije interesnih 
skupin s področja raziskav, podjetij, javnih 
organov in državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 151
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bistvenega pomena bo spodbujanje 
inovacij, da bi pospešili učinkovite, odprte 
in na državljane osredotočene javne 
storitve (e-uprava). To bo zahtevalo 
multidisciplinarne raziskave novih 
tehnologij in obsežne inovacije, povezane 
zlasti z digitalno zasebnostjo, 
interoperabilnostjo, prilagojeno 
elektronsko identifikacijo, odprtimi 
podatki, dinamičnimi uporabniškimi 
vmesniki, konfiguracijo in integracijo na 
državljane osredotočenih javnih storitev ter 
inovacijami, ki jih usmerjajo uporabniki, 
tudi na področju družbenih znanosti in 
humanističnih ved. Te dejavnosti bodo 
obravnavale tudi dinamike socialnega 
omrežja ter črpanje podatkov iz množic in 
selektivno zunanje izvajanje za 
koprodukcijo rešitev, ki obravnavajo 
socialne težave, temelječe na odprtih 

Bistvenega pomena bo spodbujanje 
inovacij, da bi pospešili učinkovite, odprte 
in na državljane osredotočene javne 
storitve (e-uprava). To bo zahtevalo 
multidisciplinarne raziskave novih 
tehnologij in obsežne inovacije, povezane 
zlasti z digitalno zasebnostjo, 
interoperabilnostjo, prilagojeno 
elektronsko identifikacijo, odprtimi 
podatki, dinamičnimi uporabniškimi 
vmesniki, konfiguracijo in integracijo na 
državljane osredotočenih javnih storitev ter 
inovacijami, ki jih usmerjajo uporabniki, 
tudi na področju družbenih znanosti in 
humanističnih ved. Te dejavnosti bodo 
obravnavale tudi dinamike socialnega 
omrežja ter črpanje podatkov iz množic in 
selektivno zunanje izvajanje za 
koprodukcijo rešitev, ki obravnavajo 
socialne težave, temelječe na odprtih 
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sklopih podatkov. Prispevale bodo k 
upravljanju zapletenih postopkov 
odločanja, zlasti z obravnavo in analizo 
velikih količin podatkov za skupno 
oblikovanje politik, simulacijo postopkov 
odločanja, tehnike vizualizacije, 
modeliranje procesov in skupne sisteme, pa 
tudi k analiziranju spreminjajočih se 
odnosov med državljani in javnim 
sektorjem.

sklopih podatkov. Prispevale bodo k 
upravljanju zapletenih postopkov 
odločanja, zlasti z obravnavo in analizo 
velikih količin podatkov za skupno 
oblikovanje politik, simulacijo postopkov 
odločanja, tehnike vizualizacije, 
modeliranje procesov in skupne sisteme, pa 
tudi k analiziranju spreminjajočih se 
odnosov med državljani in javnim 
sektorjem. Obravnavati je treba povečano 
raven zapletenosti, implikacije vprašanj, 
ki jih predstavljajo tehnologija, napredno 
računalništvo, biološke vede in 
biotehnologija, ki posegajo v področja 
znanja, običajno povezana s 
humanističnimi vedami, kot so 
psihologija, teologija in pravna, politična 
ter gospodarska misel. Pomembno je, da 
se povezujejo umetnost, znanost in 
podjetništvo; nove oblike urbanega 
izražanja; znanje, umetnost in 
podjetništvo, povezano s povezovanjem 
večkulturnosti in s povezovanjem 
migracijskih tokov;večjezičnost.

Or. en

Predlog spremembe 152
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.3. Zagotavljanje družbenega delovanja 
na področju raziskav in inovacij

6.2.3. Okrepljeni dialog med znanostjo in 
družbo

Or. en

Predlog spremembe 153
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3



PE489.688v01-00 104/118 PR\903346SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z zagotovitvijo sodelovanja vseh družbenih 
akterjev v ciklusu inovacij se povečujejo
kakovost, ustreznost, sprejemljivost in 
trajnost rezultatov na področju inovacij s 
povezovanjem interesov in vrednot družbe. 
Za to je potrebno razvijanje posebnih 
spretnosti, znanja in zmogljivosti na 
individualni, organizacijski, nacionalni in 
nadnacionalni ravni. Spodbujala se bo 
znanstveno pismena, odgovorna in 
ustvarjalna družba, pri čemer se bodo 
podpirale ustrezne metode znanstvenega 
izobraževanja in raziskave na tem 
področju. Omogočena bo enakost med 
spoloma, zlasti s podpiranjem sprememb v 
organizaciji raziskovalnih institucij ter 
vsebini in zasnovi raziskovalnih dejavnosti. 
Za izboljšanje pretoka znanja v okviru 
znanstvene skupnosti in širše javnosti se 
bosta nadalje razvijala dostopnost in 
uporaba rezultatov raziskav, ki se 
financirajo z javnimi sredstvi. V 
sodelovanju z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami se bo spodbujal etični okvir 
za raziskave in inovacije, ki temelji na 
temeljnih etičnih načelih, vključno z načeli 
iz Listine o temeljnih pravicah ter vseh 
ustreznih zakonov in konvencij Unije.

Za vzpostavitev učinkovitega dialoga med 
znanostjo in družbo, zaposlitev novih 
talentov za znanost ter združitev 
znanstvene odličnosti z družbeno 
ozaveščenostjo in odgovornostjo se bodo 
podprle naslednje dejavnosti:

- privlačne znanstvene in tehnološke 
poklicne poti za mlade študente: 
spodbujanje znanstvenih poklicnih poti na 
področjih znanosti, tehnologije in 
inženirstva v šolah; odpiranje univerz za 
mlade študente; in spodbujanje 
interaktivnih in privlačnih muzejev 
znanosti s strani nacionalnih in 
regionalnih organov; podpiranje 
trajnostnega medsebojnega učinkovanja 
med šolami in raziskovalnimi ustanovami 
ter med študenti in njihovimi družinami, 
učitelji naravoslovnih predmetov in 
raziskovalci.
- dve razsežnosti enakosti med spoloma: 
zagotavljanje enakosti pri raziskovalnih 
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poklicnih poteh in vključevanje 
premislekov o spolih v raziskovalni razvoj: 
spodbujanje enakosti med spoloma, zlasti s 
podpiranjem sprememb v organizaciji 
raziskovalnih institucij ter vsebini in 
zasnovi raziskovalnih dejavnosti.

- vključevanje družbe v vprašanja na 
področju znanosti in inovacij: zagotovitev
sodelovanja vseh družbenih akterjev v 
ciklusu inovacij, da se povečajo kakovost, 
ustreznost, sprejemljivost in trajnost 
rezultatov na področju inovacij s 
povezovanjem interesov in vrednot družbe; 
spodbujanje zanimanja družbe za 
vprašanja na področju znanosti in 
inovacij; spremljanje dojemanja znanosti 
s strani državljanov in podpiranje 
njihovega sodelovanja pri vprašanjih, 
povezanih z razvojem znanosti in 
tehnologije. Za to je potrebno razvijanje 
posebnih spretnosti, znanja in zmogljivosti 
na individualni, organizacijski, nacionalni 
in nadnacionalni ravni, obenem pa tudi 
spremljanje dojemanja znanosti s strani 
državljanov in podpiranje sodelovanja 
državljanov pri politiki na področju 
raziskav in inovacij.
- znanstveno pismeni državljani prek 
znanstvenega izobraževanja: spodbujala se 
bo znanstveno pismena, odgovorna in 
ustvarjalna družba, pri čemer se bodo 
podpirale ustrezne metode znanstvenega 
izobraževanja in raziskave na tem 
področju, kar bo prispevalo k boljšemu 
uradnemu in neuradnemu znanstvenemu 
in tehnološkemu izobraževanju, projektno 
zasnovanim znanstvenim dejavnostim ter 
povezovanju znanstvenikov in 
neznanstvenikov na nacionalni, evropski 
in mednarodni ravni. To vključuje 
podpiranje in spodbujanje znanstveno 
pismenih državljanov prek učinkovitega 
uradnega in neuradnega znanstvenega 
izobraževanja ter razpršitev znanstveno 
utemeljenih dejavnosti, in sicer v 
znanstvenih središčih in drugih ustreznih 
medijih;
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- odprt dostop do znanstvenih rezultatov 
in podatkov, da se povečata znanstvena 
odličnost in gospodarska konkurenčnost: 
podpiranje enotne zbirke podatkov z vsemi 
evropskimi financiranimi raziskovalnimi 
projekti in znanstvenimi rezultati. 
Nacionalni in regionalni organi, ki 
zagotavljajo finančna sredstva, se bodo 
spodbudili k izmenjavi skupnih informacij 
o nacionalnih /regionalnih projektih. 
Spodbujalo se bo vključevanje 
znanstvenih rezultatov v to zbirko 
podatkov.
- upravljanje za razvoj odgovornih 
raziskav in inovacij: oblikovanje 
upravljanja za razvoj odgovornih raziskav 
in inovacij z vključitvijo vseh 
zainteresiranih strani (raziskovalcev, 
državnih organov, industrije), podpiranje 
vloge strokovnega znanja in izkušenj v 
postopkih odločanja, namreč sodelovanje 
znanstvenikov in neodvisnih raziskovalnih 
organizacij v družbenih razpravah in pri 
vprašanjih, povezanih z obvladovanjem 
tveganja. V sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami se bo 
spodbujal etični okvir za raziskave in 
inovacije, ki temelji na temeljnih etičnih 
načelih, vključno z načeli iz Listine o 
temeljnih pravicah ter vseh ustreznih 
zakonov in konvencij Unije. Upoštevati je 
treba mnenje Evropske skupine za etiko 
na področju znanosti in novih tehnologij.
- znanje o komunikaciji v znanosti: za 
izboljšanje pretoka znanja v okviru 
znanstvene skupnosti in širše javnosti se 
bosta nadalje razvijala dostopnost in 
uporaba rezultatov raziskav, ki se 
financirajo z javnimi sredstvi. To bo 
povečalo znanje o komunikaciji v 
znanosti, da se bosta izboljšali kakovost in 
učinkovitost sodelovanja med 
znanstveniki, mediji in javnostjo ter da se 
bo spodbudila večja udeležba državljanov 
kot aktivnih zainteresiranih strani in, 
kadar je to možno in ustrezno, kot 
udeležencev raziskav.
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Or. en

Predlog spremembe 154
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 – točka 6.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3. [...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo prestavljeno v oddelek 6a. v Prilogi I – del III – Družbeni izzivi

Predlog spremembe 155
Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Varne družbe – varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov
Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem in množične nesreče, ki jih 
povzroči človek, ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor. Napadi na spletne strani javnih 
organov in zasebnih subjektov na primer 
ne ogrožajo le zaupanja državljanov, 
temveč lahko resno vplivajo na tako 
bistvene sektorje, kot so energetika, 
promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.
Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti 
in uporabljati inovativne tehnologije, 
rešitve, orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje 
med ponudniki in uporabniki, poiskati 
rešitve za civilno varnost, povečati 
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konkurenčnost evropske varnosti in 
storitvenih sektorjev, pa tudi preprečevati 
zlorabo zasebnosti in kršitve človekovih 
pravic ter se proti njim bojevati.
Usklajevanje in izboljšanje raziskav na 
področju varnosti bosta tako pomemben 
element in bosta pomagala pri 
načrtovanju sedanjih prizadevanj na 
področju raziskav, vključno s 
predvidevanjem groženj, ter izboljšala 
ustrezne pravne pogoje in postopke za 
usklajevanje, vključno z dejavnostmi 
standardizacije.
Dejavnosti bodo temeljile na k nalogam 
usmerjenem pristopu in vključevale 
ustrezne družbene razsežnosti. Podpirale 
bodo politike Unije za notranjo in zunanjo 
varnost, obrambne politike ter ustrezne 
nove določbe Lizbonske pogodbe in 
zagotavljale kibernetsko varnost, zaupnost 
in zasebnost. Izvajali se bodo naslednji 
posebni cilji:
6a.1. Povečanje varnosti varstva 
državljanov – boj proti kriminalu in 
terorizmu.
Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti 
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki 
so bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Nove tehnologije 
in namenske zmogljivosti bodo prispevale 
k zaščiti kritične infrastrukture, sistemov 
in storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in 
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analiziranje in varovanje 
javnih in zasebnih kritičnih omrežnih 
infrastruktur in storitev pred vsemi 
vrstami groženj. Dodatne teme za 
izboljšanje varstva državljanov bodo 
podprle razvoj varnih civilnih družb.
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6a. 2. Zaščita kritične infrastrukture in 
izboljšanje njene odpornosti
Nove tehnologije in namenske 
zmogljivosti bodo prispevale k zaščiti 
kritične infrastrukture, sistemov in 
storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in 
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analiziranje in varovanje 
javnih in zasebnih kritičnih omrežnih 
infrastruktur in storitev pred vsemi 
vrstami groženj.
6a.3. Krepitev varnosti z upravljanjem 
meja in pomorsko varnostjo
Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost 
meja, vključno s kontrolo in nadzorom, 
hkrati pa izkoristi celoten potencial 
sistema EUROSUR. Razvijale in 
preskušale se bodo glede na učinkovitost, 
skladnost s pravnimi in etičnimi načeli, 
sorazmernost, družbeno sprejemljivost in 
spoštovanje temeljnih pravic. Raziskave 
bodo podpirale tudi izboljšanje 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.
Obravnavali se bodo vsi vidiki pomorske 
varnosti. To vključuje vidike upravljanja 
modrih meja ter zaščito in kontrolo 
vodnega prometa.
6a.4. Zagotavljanje in izboljšanje 
kibernetske varnosti
Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba 
je zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme 
in storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
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interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, 
odkrivali in v realnem času obvladovali 
kibernetski napadi na več področjih in v 
okviru več pristojnosti, preprečevala se bo 
zloraba kibernetskih tehnologij, 
preprečevale kršitve zasebnosti ter 
varovala kritična infrastruktura IKT.
6a.5. Povečanje odpornosti Evrope na 
krize in nesreče
Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnih operacij 
obvladovanja izrednih razmer (kot so 
civilna zaščita, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba, 
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informiranja na področju zdravstva, 
reševanje infrastruktur in stabilizacija po 
krizi) ter zagotoviti kazenski pregon. 
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost ter podpirale vzpostavitev 
evropskih zmogljivosti za odzivanje na 
nesreče.
Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij.
6a.6. Povečanje družbene razsežnosti 
varnosti ter zagotavljanje zasebnosti in 
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svobode na internetu
Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena. 
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic.
Varovanje človekove pravice do 
zasebnosti v digitalni družbi bo zahtevalo 
razvoj okvirov in tehnologij z vgrajeno 
zasebnostjo že od zasnove proizvodov in 
storitev. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bo uporabnikom omogočen 
nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in 
nad uporabo podatkov s strani tretjih 
oseb. Razvijale se bodo tudi kot orodje za 
odkrivanje in zaustavitev nezakonitih 
vsebin ter kršitev podatkov in orodje za 
varovanje človekovih pravic na spletu, s 
čimer bi se preprečilo, da bi bilo vedenje 
posameznikov ali skupin omejeno z 
nezakonitimi dejavnostmi iskanja in 
profiliranja.
6a.7. Podpiranje politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost
Ker je ločnica med zunanjo in notranjo 
varnostjo čedalje bolj nejasna, lahko 
konflikti zunaj Evrope in njihove 
posledice hitro neposredno vplivajo na 
varnost Evrope. Poleg tega povezava med 
civilno in obrambno usmerjenimi 
dejavnostmi in politikami zahteva posebno 
pozornost, saj obstaja veliko priložnosti za 
izrabo sinergij med operacijami za civilno 
zaščito, oceno razmer, obvladovanje in 
preprečevanje konfliktov ter vzdrževanje 
miru in stabilizacijo po krizi. Na 
področjih, na katerih je bilo ugotovljeno 
dopolnjevanje, je treba spodbujati 
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vlaganje v razvoj zmogljivosti kriznega 
upravljanja, da se hitro zapolnijo vrzeli v 
zmogljivostih, obenem pa prepreči 
nepotrebno podvajanje, vzpostavijo 
sinergije in podpre standardizacija.
6a.8. Posebni izvedbeni vidiki
Ker bodo raziskave usmerjene v civilno 
varnost, se bo aktivno izvajalo 
usklajevanje z dejavnostmi Evropske 
obrambne agencije (EDA), da bi se 
okrepilo sodelovanje z EDA, zlasti z že 
vzpostavljenim evropskim okvirom za 
sodelovanje, ker nekatera področja 
uporabljajo tehnologijo z dvojno rabo, ki 
je namenjena tako za civilne kot tudi za 
vojaške uporabe. Dodatno bodo okrepljeni 
tudi mehanizmi usklajevanja z ustreznimi 
agencijami Evropske unije, kot so npr. 
Frontex, Evropska agencija za pomorsko 
varnost in Europol, da se izboljša 
usklajenost programov in politik Unije na 
področju notranje in zunanje varnosti z 
drugimi pobudami Unije.
Ob upoštevanju posebne narave varnosti 
bodo vzpostavljene posebne ureditve glede 
načrtovanja in upravljanja, ki bodo 
vključevale ureditve z odborom iz člena 9 
tega sklepa. Tajne informacije ali drugače 
občutljive informacije, povezane z 
varnostjo, bodo zaščitene, in posebne 
zahteve in merila za mednarodno 
sodelovanje se lahko določijo v delovnih 
programih. To bo vključeno tudi v 
načrtovanje in ureditve upravljanja za 
varne družbe (vključno s komitološkimi 
vidiki).

Or. en

Predlog spremembe 156
Predlog sklepa
Priloga I – del IV – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

JRC bo izvajalo raziskave, da bi okrepili 
znanstveno dokazno podlago za 
oblikovanje politike, spodbujalo 
razumevanje naravnih procesov, ki so v 
ozadju družbenih izzivov in preučevalo 
nova področja znanosti in tehnologije, tudi 
s predhodnim raziskovalnim programom.

JRC bo izvajalo raziskave, da bi okrepili 
znanstveno dokazno podlago za 
oblikovanje politike na evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
spodbujalo razumevanje naravnih 
procesov, ki so v ozadju družbenih izzivov 
in preučevalo nova področja znanosti in 
tehnologije, tudi s predhodnim 
raziskovalnim programom.

Or. en

Predlog spremembe 157
Predlog sklepa
Priloga II – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednja tabela določa za posebne cilje 
Obzorja 2020 omejeno število ključnih 
kazalnikov za ocenjevanje rezultatov in 
učinkov.

Naslednja tabela poleg kazalnikov 
uspešnosti za ocenjevanje napredka glede 
na splošne cilje Obzorja 2020, določene v 
Prilogi I Uredbe (EU) št. XX/XX 
[Obzorje 2020], določa za posebne cilje 
Obzorja 2020 omejeno število ključnih 
kazalnikov za ocenjevanje rezultatov in 
učinkov.

Or. en

Predlog spremembe 158
Predlog sklepa
Priloga II – del 2 – točka 3 –alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- Število ustanovljenih novih podjetij

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje
Prihodnji program Obzorje 2020 bo okrepil vodilni položaj Evrope v okolju, v katerem je 
Evropa nazadovala na številnih področjih. Za doseganje tega je treba natančno opredeliti 
prednosti Evrope, pa tudi priznati in odpraviti njene pomanjkljivosti.  

Kar zadeva njene prednosti, ima Evropa vodilne raziskovalce, podjetnike in podjetja na svetu, 
sklop globoko zakoreninjenih vrednot in tradicij, dinamično kulturo ustvarjalnosti in 
raznolikosti ter največji notranji trg na svetu. Konec koncev je evropska civilna družba 
dejavno vključena v gospodarstva v vzponu in razvoju po vsem svetu.

Vendar ima Evropa obenem številne pomanjkljivosti: nezadostno vlaganje v našo zbirko 
znanja; nezadovoljive okvirne pogoje (od slabega dostopa do finančnih sredstev in visokih 
stroškov za pravice intelektualne lastnine do počasne standardizacije in neučinkovite uporabe 
javnega naročanja); in konec koncev preveliko razdrobljenost ob prekomerni birokraciji in 
birokratskih postopkih.
Predlog Komisije za Obzorje 2020 uporablja in gradi na delu, ki je bilo v Parlamentu že 
opravljeno v takih prispevkih, kot so poročila o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov („poročilo gospe Carvalho“), o vmesnem pregledu sedmega okvirnega programa 
Evropske unije za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti („poročilo 
gospoda Audyja“) in o zeleni knjigi Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k skupnemu 
strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU („poročilo gospe Matias“). 
Kot tak predlog predstavlja dejanski korak naprej: vzpostavlja ustrezno ravnovesje med tremi 
stebri – „odlično znanostjo“, „vodilnim položajem industrije“ in „družbenimi izzivi“ – in 
poleg prispevka Parlamenta dejansko vključuje prispevek cele vrste zainteresiranih strani. 
Vendar je potrebnega še nekaj dela. Po mnenju poročevalke glavni prispevki tega poročila 
razčlenjujejo štiri glavne elemente:

a) odličnost kot glavna gonilna sila Obzorja 2020
b) vzpostavljanje sinergij med Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi

c) konkurenčnost evropske industrije
d) večsektorska vprašanja, kot sta znanstveno usklajevanje in vodenje znotraj 

Obzorja 2020 za vsako tematsko področje

1. Odličnost kot glavna gonilna sila Obzorja 2020
Odličnost bi morala biti glavna gonilna sila Obzorja 2020 kot celote. Zaradi tega je treba 
odličnost opredeliti neodvisno od kakršnega koli geografskega ali drugačnega temeljnega 
pogoja. Poročilo po eni strani podpira razširitev sodelovanja, da se spodbudi odličnost v 
Evropi, po drugi strani pa razširitev znanstvene odličnosti od spodaj navzgor na vse tri stebre 
Obzorja 2020.
V zvezi z razširitvijo sodelovanja bi moralo Obzorje 2020 vključevati zamisel o „lestvi 
odličnosti“, kar bo še bolj spodbudilo sodelovanje močnih enot začetne odličnosti, kot so 
majhne raziskovalne skupine in zelo inovativna nova podjetja. Komisija je že naredila vrsto 
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pomembnih korakov v tej smeri, kot so „programi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja“ 
in program „mest predsednikov v evropskem raziskovalnem prostoru“. Vendar moramo iti še 
dlje in v tem poročilu so predvideni številni dodatni instrumenti: na primer oblikovanje 
subvencij za vrnitev Evropskega raziskovalnega sveta. Subvencije za vrnitev Evropskega 
raziskovalnega sveta bi se lahko podelile raziskovalcem, ki trenutno delajo zunaj Evrope in 
želijo delati v Evropi, ali raziskovalcem, ki že delajo v Evropi, vendar se želijo preseliti v 
manj razvito regijo. 
Kar zadeva razširitev odličnosti na celotno Obzorje 2020, odličnost v znanosti ponavadi 
spodbuja agenda za raziskave, ki so oblikovane od spodaj navzgor in jih vodijo znanstveniki, 
agenda, ki omogoča razcvet novih zamisli in tehnologij. V predlogu Komisije je prvi steber 
glavni instrument za spodbujanje odličnosti v raziskavah od spodaj navzgor na evropski ravni. 
Poleg tega so prihodnje in nastajajoče tehnologije (FET), ki so prav tako instrument raziskav 
od spodaj navzgor, po mnenju Komisije omejene na prvi steber. Nasprotno pa instrument 
prihodnjih in nastajajočih tehnologij v poročilu vključuje tudi znanost (zaradi česar se kratica 
glasi FEST) in je tudi razširjen na vse tri stebre.

2. Vzpostavljanje sinergij med Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi
Nujno je treba vzpostaviti večjo sinergijo in kar se da veliko dopolnjevanje med 
Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi. Obstajata dva popolnoma različna programa. Po eni 
strani obstaja Obzorje 2020, v katerem sta glavna gonilna sila odličnost in lestev odličnosti. 
Po drugi strani obstajajo strukturni skladi, katerih glavna gonilna sila sta gradnja zmogljivosti 
in pametna specializacija.
Pomembno je, da se ta programa dopolnjujeta in da se v obe smeri gradijo mostovi, ki ju 
povezujejo. Kot taki morajo strukturni skladi – predhodno in naknadno – odigrati svojo vlogo 
pri ciljih Obzorja 2020.

Pred Obzorjem 2020 se strukturni skladi lahko uporabijo za gradnjo zmogljivosti in vloženih 
je bilo veliko predlogov sprememb, ki zajemajo naslednje:

 Strukturne sklade je mogoče uporabiti za financiranje opreme, človeških virov, razvoja, 
vzpostavljanja grozdov na prednostnih področjih Obzorja 2020 ter kot vir majhnih 
sredstev za pripravo predlogov, ki se predložijo Obzorju 2020;

 Nacionalni in regionalni skladi bi lahko prispevali k financiranju Evropskega 
raziskovalnega sveta, programa Marie Curie ali projektov sodelovanja, ki sicer 
izpolnjujejo pogoje odličnosti, vendar jih zaradi pomanjkanja evropskih sredstev ni 
mogoče financirati. Obzorje 2020 bi lahko pozitivno ocenjenim projektom, ki zaradi 
proračunskih omejitev sicer ne bi mogli prejeti sredstev, podelilo „pečat odličnosti“.

Po Obzorju 2020 bi se strukturni skladi lahko uporabili za olajšanje prehoda s koncepta na trg. 
Ponovno sta izbrani dve področji: 

 strukturne sklade bi lahko uporabili za financiranje ali sofinanciranje nadaljnjega 
spremljanja pri raziskovalnih projektih Obzorja 2020 (na primer pilotskih ali 
predstavitvenih projektih);

 strukturne sklade bi lahko uporabili za vrednotenje rezultatov raziskav, da bi spodbudili 
lahek dostop do znanja ali pospešili uporabo pridobljenega znanja v smislu njegove 
neposredne ekonomske ali družbene uporabe.
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Na splošnejši ravni pa sta bili narejeni dve spremembi:

 financiranje raziskav in inovacij v EU je ključnega pomena in bi ga bilo treba izkoristiti 
kot vzvod. Obzorje 2020 bi moralo privabiti dodatna sredstva iz strukturnih skladov, 
EIB in zasebnega sektorja, za kar je treba sprejeti pristop z več skladi;

 treba bi bilo povečati interoperabilnost med instrumenti Obzorja 2020 in strukturnimi 
skladi. Za to je treba oblikovati združljiva pravila in postopke; usklajene formate prijav 
in merila ocenjevanja; skupne vstopne točke; uskladiti določanje prednostnih nalog prek 
pametne specializacije ter uporabiti opredelitve skupnih stroškov in druga upravna in 
finančna merila. To bi vključevalo tudi usklajene načrte in upravne cikle, med drugim 
na primer potrebo po upoštevanju akademskega koledarja, zlasti za univerze.

3. Konkurenčnost evropske industrije
V sedanjih gospodarskih razmerah je pomembno, da se okrepi evropska industrijska baza. 
Sodelovanje industrije v okvirnih programih za raziskave je v zadnjih nekaj letih znatno 
upadla: v četrtem okvirnem programu je znašala 43 %, v petem 37 %, v šestem 29 %, v 
sedmem okvirnem programu pa se je povečala, vendar le malenkostno, na 31 %.
Poleg tega ima Evropa težavo pri zagotavljanju, da se rezultati raziskav dejansko pretvorijo v 
inovativne proizvode in storitve, ki dosežejo trg. Sposobnost za ustvarjanje inovacij, pa 
tudi sposobnost za podpiranje inovacij na poti do uspešnih tržnih rešitev sta osrednjega 
pomena za konkurenčnost.
Kot odziv na to težavo so bila spremenjena štiri področja:

 Prvič, Obzorje 2020 je treba oblikovati tako, da bo industrijo spodbujalo k sodelovanju 
v evropskih projektih. Vendar sodelovanje industrije ne bi smelo biti ozko omejeno na 
upoštevanje znotraj stebra „vodilni položaj industrije“. Inovacije najbolj uspevajo, kadar 
si prizadevajo doseči odličnost, pa tudi kadar ponujajo prave rešitve za obstoječe 
družbene izzive;

 Drugič, Obzorje 2020 je bilo oblikovano tako, da zajema celotni ciklus inovacij. 
Predvsem bi bilo treba inovacije podpirati od najzgodnejših faz prehoda s koncepta na 
trg. Obenem bi predlog Komisije glede poznejših faz ciklusa inovacij lahko vključeval 
različne oblike inovacij in ne samo tehnološke inovacije;

 Tretjič, MSP so osrednjega pomena za krepitev konkurenčnosti evropske industrije kot 
celote in njihovo sodelovanje v evropskih projektih bi bilo treba podpirati v okviru treh 
stebrov. Predlog Komisije glede instrumenta za MSP je zelo dobrodošla pobuda. Prav 
tako je treba razviti mehanizem, ki bo takoj enostavnejši, hitrejši in učinkovitejši. V 
zvezi s tem je predlagan sistem inovacijskih bonov;

 Četrtič, standardizacija bi morala biti vgrajena v projekte tehnološkega razvoja in bi 
morala biti prisotna v vseh različnih fazah teh projektov.

4. Večsektorska vprašanja 
Obzorje 2020 bi moralo biti oblikovano tako, da bo dejavno prispevalo k vzpostavljanju 
evropskega raziskovalnega prostora. Obzorje 2020 bi moralo biti več kot program 
financiranja: moralo bi imeti koristen strukturni učinek na organizacijo raziskav na evropski 
ravni. V zvezi s tem obstaja osem posebnih ukrepov, ki bi lahko prispevali k vzpostavitvi 
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okrepljenega in učinkovitejšega evropskega raziskovalnega prostora:

 Upravljanje: znotraj Obzorja 2020 bi moralo imeti vsako raziskovalno področje trdne 
mehanizme upravljanja. Cilj teh mehanizmov je izvajanje Obzorja 2020, pa tudi 
izboljšanje komunikacije, izmenjave podatkov in dobrih praks. Ti cilji so temeljnega 
pomena za pospešitev procesa raziskav in inovacij na različnih raziskovalnih področjih, 
kot so zdravstvene raziskave;

 Velikost in vrsta projekta: skupne raziskave bi morale biti osrednji element znotraj 
Obzorja 2020, predvsem v okviru stebrov „vodilni položaj industrije“ in „družbeni 
izzivi“. Znotraj teh stebrov bi bilo treba vzpostaviti ravnovesje med majhnimi 
usmerjenimi projekti in velikimi povezovalnimi projekti;

 Ovire za vstop: manjše raziskovalne enote imajo težave pri sodelovanju v obstoječih 
evropskih omrežjih. Predvsem tisti, ki so zunaj teh omrežij, se srečujejo z ovirami pri 
sodelovanju v velikih konzorcijih in treba bi bilo sprejeti ukrepe, da se to odpravi. 

 Ravnovesje med spoloma: treba bi bilo spodbuditi podpiranje splošnega sodelovanja 
žensk v različnih projektih – da bi sodelovale tudi kot koordinatorke skupin. Na primer, 
ukrepi razširjanja v Obzorju 2020 bi morali biti ciljno usmerjeni v znanstvenice. 
Ravnovesje med spoloma bi bilo treba zagotoviti za programske, strokovne in 
svetovalne odbore.

 Zaposlovanje mladih: treba bi bilo spodbuditi sodelovanje mladih znanstvenikov v 
projektnih skupinah v okviru dejavnosti skupnih raziskav industrije in znanstvenih 
organizacij. Uporabljena pravila bi morala olajšati zaposlovanje osebja na univerzah za 
delo pri projektih Obzorja 2020, da bi mladi raziskovalci ostali redno zaposleni.

 Razširjanje in izkoriščanje; rezultate raziskovalnih in predstavitvenih projektov bi bilo 
treba učinkoviteje razširjati, hkrati pa vseeno spoštovati vprašanja, povezana z 
inovacijami, in varovati občutljive tržne informacije.

 Okrepljeni dialog med znanostjo in družbo: Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
učinkovit dialog med različnimi udeleženimi zainteresiranimi stranmi in poskušati 
spodbuditi zanimanje in navdušenje splošne javnosti za znanost.

 Mednarodno sodelovanje: za okrepitev sodelovanja pri strateško opredeljenih 
prednostnih nalogah s ključnimi mednarodnimi partnerji bi moralo biti mednarodno 
sodelovanje prisotno znotraj celotnega Obzorja 2020.


