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*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

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

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

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za raziskave 
in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0809),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 173(3) in 182(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0466/2011),

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

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne XX1

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora XX2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

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

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

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

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

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski parlament je v svoji resoluciji (5) Evropski parlament je v svoji resoluciji 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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z dne 11. novembra 2010 pozval k večji 
poenostavitvi financiranja raziskav in 
inovacij v Uniji, v svoji resoluciji z dne 
12. maja 2011 je poudaril pomen Unije 
inovacij pri preoblikovanju Evrope za 
obdobje po krizi, v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 je po vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa opozoril na 
pomembna spoznanja, ki jih je treba 
upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij.

z dne 11. novembra 2010 pozval k večji 
poenostavitvi financiranja raziskav in 
inovacij v Uniji, v svoji resoluciji z dne 
12. maja 2011 je poudaril pomen Unije 
inovacij pri preoblikovanju Evrope za 
obdobje po krizi, v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 je po vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa opozoril na 
pomembna spoznanja, ki jih je treba 
upoštevati, v svoji resoluciji z dne 
27. septembra 2011 pa je podprl zamisel o 
skupnem strateškem okviru za financiranje 
raziskav in inovacij ter pozval k podvojitvi 
proračuna v primerjavi s sedmim 
okvirnim programom.

Or. en

Obrazložitev

Proračun EU mora izražati ambiciozno zastavljen program strategije EU2020, in sicer s 
prehodom na financiranje v prihodnost usmerjenih naložb. Tovrstne naložbe so smiselne v 
času sedanje finančne in proračunske krize. Predlagani proračun v višini 80 milijard EUR za 
program Obzorje 2020 predstavlja le neznatno povečanje obsega financiranja (približno 6 % 
realno v primerjavi z obsegom financiranja na podlagi sedmega okvirnega programa za 
leto 2013. Ti ni dovolj in ne upošteva priporočil Evropskega parlamenta, da bi se za ta 
program dodelilo 100 milijard EUR.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
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Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Obzorje 2020 mora 
podpreti vse faze v inovacijski verigi, zlasti 
dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno z 
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami 
in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na 
najširšo možno uporabo in razširjanje 
znanja, ustvarjenega s podprtimi 
dejavnostmi, vse do njegovega tržnega 
izkoriščanja. Prednostne naloge 
Obzorja 2020 morajo biti podprte tudi s 
programom v okviru Pogodbe Euratom za 
raziskave in usposabljanje.

Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Medtem ko je dodana 
vrednost Unije predvsem v financiranju 
predkonkurenčnega, nadnacionalnega in 
skupnega raziskovanja, ki bi moralo v 
programu Obzorje 2020 doseči vsaj ravni 
iz sedmega okvirnega programa, je treba 
prav tako poudariti najširšo možno 
uporabo in razširjanje znanja, ustvarjenega 
s podprtimi dejavnostmi, vse do njegovega 
tržnega izkoriščanja. Program 
Obzorje 2020 bi moral tako podpirati vse 
faze v inovacijski verigi, vključno z 
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami.
Prednostne naloge Obzorja 2020 morajo 
biti podprte tudi s programom v okviru 
Pogodbe Euratom za raziskave in 
usposabljanje.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovit prenos znanja in tehnologij je treba zagotoviti celovito podporo za dejavnosti na 
področju raziskav in razvoja ter inovacij, hkrati pa ohraniti ustrezno ravnovesje. Osrčje 
programa Obzorje 2020 morajo ostati nadnacionalni, skupni in predkonkurenčni projekti na 
področju raziskav in razvoja, okrepiti pa je treba tudi prizadevanja za to, da bodo imeli 
rezultati teh projektov dejanski učinek in se bodo uporabljali za razvijanje novih proizvodov 
in storitev, namenjenih obvladovanju družbenih izzivov in izkoriščanju gospodarskih 
priložnosti.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Na podlagi trikotnika znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, bi 
morale skupnosti znanj in inovacij v okviru 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo znatno prispevati k 
obravnavanju ciljev Obzorja 2020, 
vključno z družbenimi izzivi, predvsem z 
vključevanjem raziskav, izobraževanja in 

(13) Na podlagi trikotnika znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, bi 
morale skupnosti znanj in inovacij v okviru 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo znatno prispevati k 
obravnavanju ciljev Obzorja 2020, 
vključno z družbenimi izzivi, predvsem z 
vključevanjem raziskav, izobraževanja in 



PE489.637v02-00 8/147 PR\905549SL.doc

SL

inovacij. Da bi se zagotovili usklajenost 
Obzorja 2020 in primerna poraba 
sredstev, je finančni prispevek 
Evropskemu inštitutu za inovacije in 
tehnologijo treba izvesti v dveh dodelitvah, 
pri čemer je druga predmet ponovnega 
pregleda.

inovacij.

Or. en

Obrazložitev

Naslednja generacija skupnosti znanj in inovacij se uvede leta 2014, proračun pa bo 
postopno uveden v skladu z njihovo letno uspešnostjo. Ker je področje vsakega sektorja 
drugačno, bi bilo bolje, če bi proračunska odločitev temeljila na posameznih skupnostih znanj 
in inovacij, namesto da bi se o novih skupnostih znanj in inovacij odločali na podlagi 
uspešnosti drugih skupnosti znanj in inovacij.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Da bi Evropski parlament lahko 
opravljal funkcijo političnega nadzora ter 
zagotovil preglednost in odgovornost, kot 
je določeno v Pogodbi, bi morala Komisija 
redno in ustrezno obveščati Evropski 
parlament o vseh pomembnih vidikih 
izvajanja programa, tudi o pripravi in 
oblikovanju delovnih programov, 
izvrševanju in morebitni potrebi po 
prilagoditvi razčlenitve proračuna ter 
razvoju kazalnikov uspešnosti v smislu 
zastavljenih ciljev in pričakovanih 
rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko – pod 
določenimi pogoji – spodbudi uvedbo 
dopolnilnih programov, ki vključujejo 
udeležbo le nekaterih držav članic, 
udeležbo Unije pri programih, ki jih izvaja 
več držav članic, ali ustanovitev skupnih 
podjetij ali drugih struktur v smislu 
členov 184, 185 in 187 PDEU. Ti 
dopolnilni programi ali strukture bi 
morali imeti jasno dodano vrednost Unije, 
temeljiti na resničnih partnerstvih, 
dopolnjevati druge dejavnosti v okviru 
Obzorja 2020 in biti čim bolj vključujoči v 
smislu udeležbe industrije držav članic ali 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji predlog je okrepil usmeritev sedmega okvirnega programa k zunanjemu izvajanju 
delov proračuna z ustvarjanjem partnerstev. Čeprav lahko ta možnost prispeva k večjemu 
učinku vzvoda in ustreza logiki boljšega povezovanja evropskega raziskovalnega prostora, 
pretirano zanašanje na tovrstne strukture (javno-zasebno partnerstvo in javno-javno 
partnerstvo) zdaj morda ni preveč stvarno, saj bo te strukture morda uporabljalo le nekaj 
udeležencev, to pa bo še bolj okrepilo polarizacijo naše znanstvene in tehnološke baze.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izvajanje Obzorja 2020 se mora 
odzvati na razvijajoče se priložnosti in 
potrebe znanosti in tehnologije, industrije, 
politik ter družbe. Agende kot take se 
morajo določiti v tesni povezavi z 
interesnimi skupinami iz vseh zadevnih 
sektorjev, pri čemer je treba omogočiti 
zadostno prilagodljivost razvoju novih 
dogodkov. Med izvajanjem Obzorja 2020 
je treba stalno pridobivati strokovno 
mnenje in izkoristiti zadevne strukture, kot 

(21) Izvajanje Obzorja 2020 se mora 
odzvati na razvijajoče se priložnosti in 
potrebe znanosti in tehnologije, industrije, 
politik ter družbe. Agende kot take se 
morajo določiti v tesni povezavi z 
interesnimi skupinami iz vseh zadevnih 
sektorjev, pri čemer je treba omogočiti 
zadostno prilagodljivost razvoju novih 
dogodkov, tudi na ravni tekočih projektov. 
Med izvajanjem Obzorja 2020 je treba 
stalno pridobivati strokovno mnenje in 
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so evropske tehnološke platforme, pobude 
za skupno načrtovanje programov in 
evropska partnerstva za inovacije.

izkoristiti zadevne strukture, kot so 
evropske tehnološke platforme, pobude za 
skupno načrtovanje programov in evropska 
partnerstva za inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi lahko vzpostavili ustrezno 
ravnovesje med raziskavami, razvojem in 
inovacijami, ki temeljijo na soglasju, in 
tistimi, ki so bolj prebojne, bi bilo treba 
vsaj 15 % proračuna za prednostno 
nalogo „družbeni izzivi“ in posebni cilj 
„vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ v okviru prednostne naloge 
„vodilni položaj v industriji“ dodeliti po 
logiki od spodaj navzgor, ki temelji na 
raziskavah. Poleg tega je treba v okviru 
prednostnih nalog „družbeni izzivi“ in 
„vodilni položaj v industriji“ vzpostaviti 
ustrezno ravnovesje med manjšimi in 
večjimi projekti, pri čemer je treba 
upoštevati strukturo, vrsto dejavnosti ter 
tehnološki in raziskovalni prostor 
posameznih sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Unija bi morala, da bi lahko 
konkurirala na svetovni ravni, uspešno 
obvladovala velike družbene izzive in 
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uresničila cilje strategije Unija 2020, v 
celoti izkoristiti svoje človeške vire. 
Program Obzorje 2020 bi moral imeti 
spodbujevalno vlogo in odločno prispevati 
k dokončnem oblikovanju evropskega 
raziskovalnega prostora, in sicer s 
čezmejnim podpiranjem dejavnosti, ki 
privabljajo, ohranjajo, usposabljajo in 
razvijajo raziskovalni in inovacijski talent. 
Za uresničitev tega cilja ter izboljšanje 
prenosa znanja in količine in kakovosti 
raziskovalcev bi morale biti dejavnosti 
izgradnje človeškega kapitala, vključno z 
dejavnostmi, osredotočenimi zlasti na 
mlade in ženske, standardni element vseh 
raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, 
ki jih financira Unija.

Or. en

Obrazložitev

Drugi deli sveta so uspešnejši od Evrope v smislu privabljanja in ohranjanja največjih 
talentov. Če želi Evropa ostati konkurenčna na svetovni ravni, mora povečati svojo 
privlačnost. Zato morajo raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki jih finančno podpira EU, 
posebno pozornost nameniti človeškim virom. Zlasti program Obzorje 2020 mora spodbujati 
dokončno oblikovanje evropskega raziskovalnega prostora in okrepiti človeški kapital v 
evropskem sistemu za raziskave in inovacije.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Obzorje 2020 mora prispevati k 
privlačnosti raziskovalnega poklica v Uniji.
Ustrezno pozornost je treba nameniti 
Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, 
skupaj z drugimi zadevnimi referenčnimi 
okviri, opredeljenimi v povezavi z 
evropskim raziskovalnim prostorom, 
obenem pa spoštovati njihov prostovoljni 
značaj.

(22) Obzorje 2020 mora prispevati k 
privlačnosti raziskovalnega poklica v Uniji.
Vso pozornost je treba nameniti Evropski 
listini za raziskovalce in Kodeksu ravnanja 
pri zaposlovanju raziskovalcev, skupaj z 
drugimi zadevnimi referenčnimi okviri, 
opredeljenimi v povezavi z evropskim 
raziskovalnim prostorom.

Or. en
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Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vse raziskave in inovacije temeljijo 
na sposobnosti znanstvenikov, 
raziskovalnih inštitutov, podjetij in 
državljanov, da prosto dostopajo do 
znanstvenih informacij ter jih izmenjujejo 
in uporabljajo. Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja, bi moral biti 
brezplačen in odprt spletni dostop do 
znanstvenih publikacij, ki ga predvideva 
že sedmi okvirni program, splošno načelo 
pri znanstvenih publikacijah, ki prejemajo 
javna finančna sredstva v okviru 
programa Obzorje 2020. Poleg tega bi 
morali v okviru programa Obzorje 2020 
poskušati zagotoviti odprt spletni dostop 
do znanstvenih podatkov, pridobljenih ali 
zbranih z javno financiranimi 
raziskavami, da bi do leta 2020 odprt 
dostop do takih podatkov postal splošno 
pravilo.

Or. en

Obrazložitev

Odprt dostop lahko strokovnjakom in oblikovalcem politike hitro zagotovi pomembne 
informacije. Zato mora biti brezplačen in odprt spletni dostop do znanstvenih raziskav, ki se 
financirajo v okviru Obzorja 2020, splošno pravilo. Na drugi strani je treba spodbuditi odprt 
dostop do znanstvenih podatkov. Odprt dostop bi nedvomno prispeval h gospodarski 
učinkovitosti raziskav, ki jih financira EU, s pospešitvijo znanstvenega napredka in 
omejevanjem potratnega ponavljanja.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni (26) Da bi se dosegel največji možni 
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učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture ali medijev.

Or. en

Obrazložitev

Pomen sinergij, ki morajo obstajati med Obzorjem 2020 in kohezijsko politiko v novem 
programskem obdobju 2014–2020, si zasluži obravnavo v posebni uvodni izjavi. Vendar, kot 
navaja to novo besedilo, so pomembne tudi sinergije med programom Obzorje 2020 in 
drugimi programi Unije.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Tako Obzorje 2020 kot kohezijska 
politika si prizadevata za boljšo uskladitev 
s cilji strategije Evropa 2020 v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
z ustreznima skupnima strateškima 
okviroma. Ta nova strateška usmeritev 
zahteva okrepljeno in sistematično 
sodelovanje obeh skupnih strateških 
okvirov, da bi lahko v celoti izkoristili 
raziskovalni in inovacijski potencial na 
regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Or. en

Obrazložitev

Kljub različnima usmeritvama sta tako Obzorje 2020 kot kohezijska politika zelo pomembna 
za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020. Zato sta sinergija in dopolnjevanje med njima 
nujno potrebna. Kohezijska politika mora pripraviti regionalne akterje na področju raziskav 
in inovacij na sodelovanje pri projektih v okviru programa Obzorje 2020, na drugi strani pa 
mora zagotoviti načine izkoriščanja in razširjanja rezultatov na področju raziskav in razvoja, 
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ki izhajajo iz osnovnih raziskav, financiranih v okviru Obzorja 2020, na trgu.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26b) Program Obzorje 2020 bi moral, da 
bi dosegel večjo in boljšo povezavo med 
raziskavami in inovacijami, podpirati 
prenos znanja in tehnologije, pri čemer bi 
moral posebno pozornost nameniti 
razmerju med raziskavami, ki se izvajajo v 
javni sferi, in proizvodno strukturo Unije 
v vseh njenih regijah.

Or. es

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26c) Evropski lokalni in regionalni 
organi imajo pomembno vlogo pri 
izvajanju evropskega raziskovalnega 
prostora in zagotavljanju učinkovitega 
usklajevanja finančnih instrumentov 
Unije, zlasti pri spodbujanju povezav med 
Obzorjem 2020 in strukturnimi skladi, v 
okviru regionalnih inovacijskih strategij, 
ki temeljijo na pametni specializaciji. Tudi 
regije imajo ključno vlogo pri razširjanju 
in uporabi rezultatov programa 
Obzorje 2020 ter zagotavljanju 
dopolnilnih instrumentov financiranja, 
vključno z javnimi naročili.

Or. en

Obrazložitev

Regionalni organi bodo imeli kot glavni akterji pri programiranju in izvajanju kohezijske 
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politike pomembno vlogo pri ustvarjanju in krepitvi potrebnih sinergij med to politiko in 
Obzorjem 2020. Regionalni organi morajo, da bi v celoti izkoristili priložnosti za ustvarjanje 
sinergij, razviti raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo ter olajšati 
izkoriščanje rezultatov programa Obzorje 2020, pri čemer morajo posebno pozornost 
nameniti vzpostavljanju prijaznih pogojev na trgu in poslovnega okolja.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Zaradi gospodarskega pomena 
javnih naročil v Uniji, ki jim Komisija v 
svojem delovnem dokumentu „Kazalniki 
javnega naročanja za leto 2009“ namenja 
19,4 % BDP, je trg javnih naročil strateški 
instrument v gospodarski in socialni 
politiki, katere del je. Poleg tega je 
neposredni cilj javnih naročil zagotoviti 
upravam rešitve, ki jim bodo omogočile, 
da bodo državljanom zagotavljale boljše 
storitve, pri čemer ni dvoma, da so 
inovacije eden od načinov za izboljšanje 
in razširitev zagotavljanja 
konvencionalnih proizvodov, del in 
storitev ter da bodo prispevale k večji 
učinkovitosti procesov upravljanja. Kljub 
vsemu pa se le zelo majhen del skupnega 
zneska za javna naročila v Uniji namenja 
inovativnim proizvodom in storitvam, kar 
vodi do zamujenih priložnosti.

Or. es

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27b) Da bi povečali učinek programa 
Obzorje 2020, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti multidisciplinarnemu 
in interdisciplinarnemu pristopu, ki sta 
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potrebna elementa za okrepitev 
znanstvenega napredka. Znanstveni 
preboji se pogosto zgodijo na mejah ali 
stičiščih področij. Poleg tega so zaradi 
zapletenosti problemov in izzivov, s 
katerimi se srečuje Evropa, potrebne 
rešitve, ki jih je mogoče doseči le z 
vzajemnim delovanjem različnih področij.

Or. en

Obrazložitev

Multidisciplinarni in interdisciplinarni pristop sta ključna za znanstveni in inovacijski 
napredek. Zapletenosti obstoječih problemov pogosto ni mogoče obravnavati le v okviru 
enega znanstvenega področja. Da bi lahko našli in razvili najboljše rešitve, morajo imeti 
različna področja skupne cilje ali skupne kognitivne strukture. Zato mora Obzorje 2020 ne le 
predvideti, ampak tudi spodbujati multidisciplinarni in interdisciplinarni pristop.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27c) Univerze kot osnovne institucije 
odličnosti, tako v usposabljanju in 
raziskavah, bistveno prispevajo k 
znanstveni in tehnološki bazi Unije.

Or. en

Obrazložitev

Več kot 60 % raziskav v EU poteka na univerzah, v univerzitetnih središčih pa se usposablja 
tudi velika večina raziskovalcev.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z nacionalnimi in 

(28) Z namenom, da bi financiranje EU 
doseglo največji možni učinek, bo program 
Obzorje 2020 z mednarodnimi, 
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regionalnimi programi, ki podpirajo 
raziskave in inovacije, razvil tesnejše 
sinergije, ki so lahko tudi v obliki javno-
javnih partnerstev.

nacionalnimi in regionalnimi programi, ki 
podpirajo raziskave in inovacije, razvil 
tesnejše sinergije, ki so lahko tudi v obliki 
javno-javnih partnerstev.

Or. en

Obrazložitev

Za namen usklajenosti s členom 20(1), ki olajšuje in spodbuja tesno sodelovanje in skupno 
izvajanje mednarodnih ter nacionalnih in regionalnih programov.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja.

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa, vzajemne koristi in, kjer 
je ustrezno, vzajemnosti. Potrebno bi bilo 
prizadevanje za mednarodno sodelovanje 
na področju znanosti, tehnologije in 
inovacij, ki bi pripomoglo k doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja. Posebna pozornost bo 
namenjena sklepom Sveta o vlogi EU na 
področju zdravja v svetu1.
__________________
1 Sklepi Sveta za zunanje zadeve z dne 
10. maja 2010.

Or. en

Obrazložitev

Sklepi Sveta o vlogi EU na področju zdravja v svetu navajajo, da morajo EU in njene države 
članice spodbujati učinkovito in pravično financiranje raziskav, ki koristijo zdravju vsem 
ljudem. Svet je v sklepih tudi poudaril, da mora EU zagotoviti dostopnost in cenovno 
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sprejemljivost izdelkov in storitev, ki jih bodo omogočile takšne raziskave in posredovanja. 
Zato mora program Obzorje 2020 v skladu z zgoraj omenjenimi evropskimi zavezami 
obravnavati ne le družbene izzive na ravni EU, ampak tudi svetovne izzive.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi se ohranili enaki pogoji za vsa 
podjetja, dejavna na notranjem trgu, mora 
biti financiranje iz Obzorja 2020 
oblikovano v skladu s pravili o državni 
pomoči, da se zagotovi učinkovitost javne 
porabe in se preprečijo izkrivljanja trga, 
kot so izpodrivanje zasebnih sredstev, 
ustvarjanje neučinkovitih tržnih struktur ali 
ohranjanje neučinkovitih podjetij.

(31) Da bi se ohranili enaki pogoji za vsa 
podjetja, dejavna na notranjem trgu, mora 
biti financiranje iz Obzorja 2020 
oblikovano v skladu s pravili o državni 
pomoči, vključno z Okvirom Skupnosti za 
državno pomoč za raziskave in razvoj ter 
inovacije1 in ob upoštevanju sedanjega 
pregleda le-tega, da se zagotovi 
učinkovitost javne porabe in se preprečijo 
izkrivljanja trga, kot so izpodrivanje 
zasebnih sredstev, ustvarjanje 
neučinkovitih tržnih struktur ali ohranjanje 
neučinkovitih podjetij.

__________________
1 UL C 323, 30.12.2006, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Pretirano usmerjanje k financiranju kratkoročnih inovacij, ki so blizu uvedbe na trg, bi lahko 
izkrivilo konkurenco in oviralo bolj dolgoročne in temeljne raziskave, ki pogosto prispevajo k 
radikalnim in prebojnim inovacijam. Zato je treba upoštevati ne le besedilo, ampak tudi duha 
pravil o državni pomoči za raziskave in razvoj.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu: 
„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu: 
„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 
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podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij ter spodbuja boljše 
izkoriščanje industrijskega potenciala 
politik na področju inovacij, raziskav in 
tehnološkega razvoja.

podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij, namenjenim krepitvi 
evropske znanstvene in tehnološke baze, 
zagotavljanju razvoja njenega 
intelektualnega kapitala in spodbujanju 
koristi za družbo, vključno z boljšim 
izkoriščanjem industrijskega potenciala 
politik na področju inovacij, raziskav in 
tehnološkega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje zasebnih naložb, 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope.

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje javnih in
zasebnih naložb, ustvarjanje novih 
zaposlitvenih možnosti, spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter zagotavljanje dolgoročne 
trajnostne rasti in konkurenčnosti Evrope.

Or. en

Obrazložitev

Glede na proračunske omejitve zaradi finančne in gospodarske krize, s katero se srečuje 
Evropa, ne smemo zanemarjati pametnih naložb v področja visoke dodane vrednosti, kot so 
raziskave in inovacije. Javna finančna prizadevanja na teh področjih je treba ohraniti ali 
povečati, Obzorje 2020 pa mora v zvezi s tem ustvarjati učinek vzvoda. Na drugi strani mora 
biti v ospredju vseh javnih naložb EU socialna, ekonomska in teritorialna kohezija Unije.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na 
razpolago zadostnih dodatnih sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije. S tem 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora. Zadevni kazalniki uspešnosti so 
določeni v uvodu Priloge I.

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječe družbe po 
vsej Uniji z dajanjem na razpolago 
zadostnih dodatnih sredstev za raziskave, 
razvoj in inovacije. S tem podpira izvajanje 
strategije Evropa 2020 in druge politike 
Unije kot tudi uresničitev in delovanje 
evropskega raziskovalnega prostora s 
posebnimi ukrepi, ki dajejo zgled in 
spodbujajo strukturne spremembe v 
evropskih sistemih za raziskave in 
inovacije. Zadevni kazalniki uspešnosti so 
določeni v uvodu Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupno raziskovalno središče bo 
prispevalo k splošnemu cilju in 
prednostnim nalogam iz odstavkov 1 in 2 z 
zagotavljanjem znanstvene in tehnične 
podpore politikam Unije. Splošne smernice 
za dejavnosti so določene v delu IV 
Priloge I.

3. Skupno raziskovalno središče bo 
prispevalo k splošnemu cilju in 
prednostnim nalogam iz odstavkov 1 in 2 z 
zagotavljanjem znanstvene in tehnične 
podpore politikam Unije. Splošne smernice 
za dejavnosti so določene v delu IV 
Priloge I. Poleg tega bo Skupno 
raziskovalno središče zagotavljalo 
podporo nacionalnim in regionalnim 
organom pri razvoju njihovih strategij 
pametne specializacije.

Or. en

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče mora tudi pomagati pri sprejemanju odločitev na regionalni in 
lokalni ravni z najnovejšimi rezultati raziskav, razvoja in inovacij. To usmeritev je treba 
doseči s tesnim usklajevanjem z novim razvojem platforme pametne specializacije.
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Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. S prednostnimi nalogami in splošnimi 
smernicami iz odstavka 2 se lahko 
upoštevajo nove in nepredvidene potrebe, 
ki se pojavijo med obdobjem izvajanja 
Obzorja 2020. To lahko vključuje odzive 
na nove priložnosti, krizo in nevarnosti, na 
potrebe, povezane z razvojem novih politik 
Unije, ter na poskusno izvajanje ukrepov, 
predvidenih za podporo v okviru 
prihodnjih programov.

5. S prednostnimi nalogami in splošnimi 
smernicami iz odstavka 2 se lahko 
upoštevajo nove in nepredvidene potrebe, 
ki se pojavijo med obdobjem izvajanja 
Obzorja 2020. To lahko vključuje odzive 
na nove priložnosti, krizo in nevarnosti ter
na potrebe, povezane z razvojem novih 
politik Unije.

Or. en

Obrazložitev

Poskusno izvajanje ukrepov je predvideno že v procesu pogajanj o proračunu EU.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Obzorja 2020 znašajo 87740
milijonov EUR, od tega bo največ 86198 
milijonov EUR dodeljenih za dejavnosti na 
podlagi naslova XIX Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU).

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Obzorja 2020 znašajo xxx milijonov EUR, 
od tega bo največ 98,2 % dodeljenih za 
dejavnosti na podlagi naslova XIX 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU).

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odlična znanost, 27818 milijonov EUR; (a) odlična znanost, 33,2 % celotnega 
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proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vodilni položaj v industriji, 20280 
milijonov EUR;

(b) vodilni položaj v industriji, 24 % 
celotnega proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeni izzivi, 35888 milijonov EUR. (c) družbeni izzivi, 37,7 % celotnega 
proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2212 milijonov 
EUR.

Najvišji skupni znesek finančnega 
prispevka Unije iz Obzorja 2020 za 
neposredne nejedrske ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je 2,1 % celotnega 
proračuna.

Or. en



PR\905549SL.doc 23/147 PE489.637v02-00

SL

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev za posebne cilje v 
okviru prednostnih nalog in najvišji skupni 
znesek prispevka za neposredne nejedrske 
ukrepe Skupnega raziskovalnega središča 
sta določena v Prilogi II.

Razdelitev za posebne cilje v okviru 
prednostnih nalog in najvišji skupni znesek 
prispevka za neposredne nejedrske ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča sta 
določena v Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

Razdelitev mora biti jasna in ne sme dopuščati možnosti za napačne predstave.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 3194 
milijonov EUR, kakor je določeno v 
Prilogi II. Prva dodelitev v višini 1542 
milijonov EUR se dodeli Evropskemu 
inštitutu za inovacije in tehnologijo za 
dejavnosti iz naslova XVII Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Druga 
dodelitev v višini do 1652 milijonov EUR 
je odvisna od ponovnega pregleda iz člena 
26(1). Ta dodaten znesek se, kot je 
navedeno v Prilogi II, dodeli sorazmerno 
iz zneska za poseben cilj „Vodilni položaj 
v omogočitvenih in ključnih 
tehnologijah“ v okviru prednostne naloge 
o vodilnem položaju v industriji, 
opredeljenega v odstavku 2(b), ter iz 
zneska za prednostno nalogo o družbenih 
izzivih, opredeljenega v odstavku 2(c).

3. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z najvišjim 
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini 3,1 % 
celotnega proračuna, kakor je določeno v 
Prilogi II.

Or. en
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Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To financiranje v dveh večletnih 
dodelitvah krije:

črtano

(a) v prvi dodelitvi tekoči razvoj trenutnih 
skupnosti znanja in inovacij (v 
nadaljnjem besedilu: KIC) in semenski 
kapital za drugi val treh novih KIC;
(b) v drugi dodelitvi tekoči razvoj že 
vzpostavljenih skupnosti znanja in 
inovacij in semenski kapital za tretji val 
treh novih KIC.

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Druga dodelitev se sprosti na podlagi 
ponovnega pregleda, določenega v členu 
26(1), pri čemer se upošteva zlasti:

črtano

(a) dogovorjen časovni okvir za 
vzpostavitev tretjega vala KIC;
(b) načrtovane finančne potrebe 
obstoječih KIC v skladu z njihovim 
posebnim razvojem;
(c) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo in njegovih KIC k 
ciljem Obzorja 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Finančna sredstva Obzorja 2020 lahko 
pokrivajo stroške, povezane z dejavnostmi 
priprave, spremljanja, nadzora, revizije in 
ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje 
Obzorja 2020 in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti študije in srečanja strokovnjakov, če 
so povezana s cilji Obzorja 2020, ter 
odhodke, povezane z omrežji informacijske
tehnologije, ki se osredotočajo na obdelavo 
in izmenjavo informacij, skupaj z vsemi 
ostalimi stroški za tehnično in upravno
pomoč, ki jih ima Komisija z upravljanjem 
Obzorja 2020.

4. Finančna sredstva Obzorja 2020 lahko 
pokrivajo stroške, povezane z dejavnostmi 
priprave, spremljanja, nadzora, revizije in 
ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje 
Obzorja 2020 in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti študije in srečanja strokovnjakov, če 
so povezana s cilji Obzorja 2020, ter 
odhodke, povezane z omrežji informacijske 
tehnologije, ki se osredotočajo na obdelavo 
in izmenjavo informacij, skupaj z vsemi 
ostalimi stroški za tehnično pomoč, ki jih 
ima Komisija z upravljanjem 
Obzorja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Da bi se lahko odzvala na nepredvidene 
razmere ali nove razvojne dosežke in 
potrebe ter da bi se upoštevale določbe 
odstavka 3 tega člena, lahko Komisija po
vmesni oceni Obzorja 2020, kakor je 
določeno v členu 26(1)(a) te uredbe, v 
okviru preverjanja letnega proračunskega 
postopka ponovno pregleda zneske za 
prednostne naloge iz odstavka 2 in okvirno 
razdelitev po posebnih ciljih v okviru teh 
prednostnih nalog iz Priloge II ter prenese 
odobritve med prednostnimi nalogami in 
posebnimi cilji v višini do 10 % skupne 
prvotne dodelitve za vsako prednostno 
nalogo in v višini 10 % prvotne okvirne 
razčlenitve za vsak posebni cilj. To se ne 
nanaša na znesek za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča iz 

5. Da bi se lahko odzvala na nepredvidene 
razmere ali nove razvojne dosežke in 
potrebe, lahko Komisija po vmesnem 
pregledu iz člena 26(1)(a) te uredbe v 
okviru preverjanja letnega proračunskega 
postopka predlaga pregled zneskov za 
prednostne naloge iz odstavka 2 in 
prispevka za Evropski inštitut za inovacije 
in tehnologijo (EIT) iz odstavka 3 ter
okvirno razdelitev po posebnih ciljih v 
okviru teh prednostnih nalog iz Priloge II 
ter prenese odobritve med prednostnimi 
nalogami in posebnimi cilji v višini do 
največ 10 % skupne prvotne dodelitve za 
vsako prednostno nalogo in EIT ter v 
višini največ 10 % prvotne okvirne 
razčlenitve za vsak posebni cilj. To se ne 
nanaša na znesek za neposredne ukrepe 
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odstavka 2 ali na prispevek Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo iz 
odstavka 3.

Skupnega raziskovalnega središča iz 
odstavka 2. Komisija pri pregledovanju 
zneskov upošteva zlasti:
(a) prispevek različnih delov programa k 
ciljem Obzorja 2020;
(b) razvoj ključnih kazalnikov za 
ocenjevanje rezultatov in učinkov 
različnih delov programov, kot je 
določeno v Prilogi II k posebnemu 
programu;
(c) predvidene prihodnje finančne potrebe 
različnih delov in instrumentov programa.

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) države ali ozemlja, pridružena k 
Sedmemu okvirnemu programu.

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovi se učinkovito usklajevanje med 
tremi glavnimi stebri programa 
Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje med tremi stebri programa Obzorje 2020 je potrebno za uresničevanje ciljev, 
določenih v programu.
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Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Strateško usmerjanje in usklajevanje

Zasledovalo se bo strateško usmerjanje in 
usklajevanje raziskav in inovacij, 
namenjeno uresničevanju skupnih ciljev 
in zagotavljanju sinergij v celotnem 
programu Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije evropskih tehnoloških platform, 
pobud za skupno načrtovanje programov in
evropskih partnerstev za inovacije.

2. V celoti se upoštevajo tudi zadevna 
stališča programov za raziskave in 
inovacije evropskih tehnoloških platform, 
pobud za skupno načrtovanje programov, 
evropskih partnerstev za inovacije in
evropskih mednarodnih raziskovalnih 
organizacij.

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
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tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam 
in inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, multi-, inter- in 
meddisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program Obzorje 2020 se izvaja na način, 
ki zagotavlja, da podprte prednostne naloge 
in ukrepi ustrezajo spreminjajočim se 
potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, trgov in družbe, 
kadar inovacije obsegajo poslovne, 
organizacijske in družbene vidike.

Program Obzorje 2020 se izvaja na način, 
ki zagotavlja, da podprte prednostne naloge 
in ukrepi vedno ustrezajo spreminjajočim 
se potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, gospodarstev in 
družbe v globaliziranem svetu, kadar 
inovacije obsegajo poslovne, 
organizacijske in družbene vidike.

Or. en

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 zagotavlja učinkovito 
spodbujanje enakosti spolov in razsežnost 
spola v vsebinah raziskav in inovacij.

Obzorje 2020 zagotavlja učinkovito 
spodbujanje uravnotežene zastopanosti 
spolov v vseh programih, ocenjevalnih 
odborih, strokovnih in svetovalnih 
skupinah ter v katerem koli organu 
odločanja, ki obstaja ali je bil ustanovljen 
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za namen izvajanja tega programa. V ta 
namen bodo oblikovani cilji in izvedeni 
ustrezni ukrepi za uresničevanje teh 
ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave so pokazale, kako so neenakosti med spoloma, zasidrane v družbi in raziskovalnih 
inštitutih, vplivale na znanost, medicino in tehnologijo. Spolna pristranskost v raziskavah 
omejuje znanstveno ustvarjalnost, odločnost in koristi za družbo. Prav tako nas lahko drago 
stane. Izvajanje analize enakosti med spoloma za spodbujanje inovacij zahteva 
interdisciplinarno delo v celotnem raziskovalnem procesu. To spodbuja inovacije, in sicer z 
zagotavljanjem novih možnosti, zastavljanjem novih vprašanj in odpiranjem novih področij 
raziskav.

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri raziskovalnih projektih, v kateri so 
ljudje udeleženi kot subjekti ali končni 
uporabniki, Obzorje 2020 zagotovi, da se 
razsežnost spola ustrezno upošteva v vseh 
vsebinah raziskav in inovacij v vseh fazah 
procesa, tudi pri opredeljevanju 
prednostnih nalog, določanju razpisov za 
oddajo predlogov, ocenjevanju in 
spremljanju programov in projektov ter 
pri pogajanjih in dogovorih.

Or. en

Obrazložitev

Evropa potrebuje več znanstvenikov in več ljudi, usposobljenih na področju znanosti in 
tehnologije, da bi lahko zagotovila svojo konkurenčnost na svetovnem prizorišču. Na 
področju znanosti, inženiringa in tehnologije obstaja očitna neuravnotežena zastopanost 
spolov. Zato lahko bolj uravnotežena zastopanost spolov v celotnem sistemu okrepi človeški 
kapital na področju znanosti in tehnologije. Zato mora biti eden od ciljev programa 
Obzorje 2020 izboljševanje uravnotežene zastopanosti spolov v evropskem sistemu za znanost 
in tehnologijo. Iz tega razloga je treba uravnoteženo zastopanost spolov zagotavljati v 
celotnem procesu.
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Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Človeški viri

Spodbujanje človeških virov na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij po celotni
Evropi je prednostna naloga programa 
Obzorje 2020.
Obzorje 2020 prispeva k spodbujanju in 
privlačnosti poklicne poti raziskovalcev po 
celi Uniji v okviru evropskega 
raziskovalnega prostora.

Or. en

Obrazložitev

Gospodarska in finančna kriza je zelo negativno vplivala na stopnjo brezposelnosti v mnogih 
državah članicah. Nujno je treba ustvariti nove zaposlitvene možnosti v sektorjih visoke 
dodane gospodarske vrednosti, kot so raziskave in inovacije. Privabljanje in spodbujanje 
človeških virov v teh sektorjih je potrebno za uspešno okrevanje in zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti EU v globaliziranem svetu.

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15b
Odprt dostop

Za okrepitev izkoriščanja in razširjanja 
rezultatov, s čimer se bodo spodbudile 
evropske inovacije, je nujen brezplačen in 
odprt dostop do publikacij na podlagi 
raziskav, financiranih v okviru 
Obzorja 2020. Spodbuja se brezplačen in 
odprt dostop do znanstvenih podatkov, 
pridobljenih ali zbranih na podlagi 
raziskav, financiranih v okviru 
Obzorja 2020.
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Or. en

Obrazložitev

Odprt dostop lahko strokovnjakom in oblikovalcem politike hitro zagotovi pomembne 
informacije. Zato mora biti brezplačen in odprt spletni dostop do znanstvenih raziskav, ki se 
financirajo v okviru Obzorja 2020, splošno pravilo. Na drugi strani je treba spodbuditi odprt 
dostop do znanstvenih podatkov. Odprt dostop bi nedvomno prispeval h gospodarski 
učinkovitosti raziskav, ki jih financira EU, s pospešitvijo znanstvenega napredka in 
omejevanjem potratnega ponavljanja.

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije, vključno s strukturnimi skladi.

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Pomen sinergij, ki morajo obstajati med Obzorjem 2020 in kohezijsko politiko v novem 
programskem obdobju 2014–2020, si zasluži ločeno obravnavo.

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Sinergije s strukturnimi skladi

Obzorje 2020 prispeva k zmanjšanju 
razkoraka na področju raziskav in 
inovacij v Evropski uniji z omogočanjem 
sinergij s kohezijsko politiko pri 
podpiranju raziskav in inovacij, in sicer z 
usklajenim izvajanjem dopolnilnih 
ukrepov. Kjer je to mogoče, se bo 
spodbujala interoperabilnost obeh 
instrumentov ter kumulativno ali 
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kombinirano financiranje.

Or. en

Obrazložitev

Kot navaja predlagana nova uvodna izjava 26a, sta tako Obzorje 2020 kot kohezijska politika 
kljub različnima usmeritvama zelo pomembna za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020. 
Zato sta sinergija in dopolnjevanje med njima nujno potrebna. Kohezijska politika mora 
pripraviti regionalne akterje na področju raziskav in inovacij na sodelovanje pri projektih v 
okviru programa Obzorje 2020, na drugi strani pa mora zagotoviti načine za izkoriščanje 
rezultatov na področju raziskav in razvoja, ki izhajajo iz osnovnih raziskav, financiranih v 
okviru Obzorja 2020, na trgu ter njihovo razširjanje na njem.

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Celostni pristop iz odstavkov 1 in 2 naj 
bi prinesel približno 15 % skupnega 
združenega proračuna za posebni cilj 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
in prednostno nalogo „Družbeni izzivi“, 
namenjenega MSP.

3. Celostni pristop iz odstavkov 1 in 2 
zagotovi namenitev najmanj 15 % 
skupnega združenega proračuna, 
namenjenega za posebni cilj „Vodilni 
položaj na področju omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij“ in prednostno 
nalogo „Družbeni izzivi“, za MSP.

Or. en

Obrazložitev

Pomembna vloga, ki jo morajo imeti mala in srednja podjetja pri krepitvi evropskega sistema 
za raziskave in inovacije, zahteva jasne cilje in jasno finančno podporo. Zamenjava okvirne 
vrednosti z najmanjšo zagotavlja večjo jasnost in predvidljivost.

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) finančni prispevki Unije za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi člena 187 
PDEU v okviru Sklepa o Sedmem 
okvirnem programu 1982/2006/ES na 

(a) finančni prispevki Unije za skupna 
podjetja, ustanovljena na podlagi člena 187 
PDEU v okviru Sklepa o Sedmem 
okvirnem programu 1982/2006/ES na 
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podlagi spremembe njihovih temeljnih 
aktov; za nova javno-zasebna partnerstva, 
vzpostavljena na podlagi člena 187 PDEU; 
za druge organe za financiranje iz 
člena [55(1)(b)(v) ali (vii)] Uredbe (EU) 
št. XX/2012 [nova finančna uredba]. Ta 
oblika partnerstva se izvaja samo v 
primerih, v katerih področje uporabe ciljev 
in obseg vključenih sredstev upravičita 
njeno uporabo;

podlagi spremembe njihovih temeljnih 
aktov, pri čemer je treba v celoti 
upoštevati rezultate analize stroškov in 
koristi, ki jo je treba izvesti v okviru 
predvidene ocene učinka tega 
instrumenta, ter na podlagi izpolnjevanja 
meril iz odstavka 3; za nova javno-zasebna 
partnerstva, vzpostavljena na podlagi 
člena 187 PDEU; za druge organe za 
financiranje iz člena [55(1)(b)(v) ali (vii)] 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [nova finančna 
uredba]. Ta oblika partnerstva se izvaja 
samo v primerih, v katerih področje 
uporabe ciljev in obseg vključenih sredstev 
upravičita njeno uporabo in v katerih 
druge oblike partnerstev ne bodo 
uresničile ciljev ali ne bodo ustvarile 
potrebnega vzvoda;

Or. en

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Javno-zasebna partnerstva so 
opredeljena na odprt in pregleden način na 
podlagi vseh naslednjih meril:

3. Javno-zasebna partnerstva so 
opredeljena in se bodo izvajala na odprt in 
pregleden način na podlagi vseh naslednjih 
meril:

Or. en

Obrazložitev

Ne le pri izbiri javno-zasebnih partnerstev, tudi pri njihovem izvajanju je treba upoštevati 
nekatera merila, kot je usklajenost z ostalimi deli programa Obzorje 2020 v smislu pravil o 
pravicah intelektualne lastnine, pravice do dostopa, preglednosti in odprtosti, ter potrebo po 
predhodni opredelitvi skupnih ciljev, ki jih moramo doseči in do katerih moramo biti 
odgovorni.

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dodana vrednost ukrepa na ravni Unije; (a) dodana vrednost ukrepa na ravni Unije 
in dodana vrednost instrumenta javno-
zasebnega partnerstva;

Or. en

Obrazložitev

Javno-zasebna partnerstva se smejo vzpostaviti le, če imajo kot instrument dodano vrednost 
(npr. v smislu industrijske udeležbe, učinka vzvoda za pritegnitev zasebnih sredstev ali 
krepitve konkurenčnosti celotne vrednostne verige) v primerjavi z drugimi možnimi 
instrumenti.

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obseg učinka na konkurenčnost na 
področju industrije, trajnostno rast in 
družbeno-ekonomska vprašanja;

(b) obseg učinka na konkurenčnost na 
področju industrije, trajnostno rast in 
družbeno-ekonomska vprašanja, in sicer z 
opredelitvijo jasnih in merljivih družbenih 
ciljev in ciljev glede konkurenčnosti, 
vključno s cilji glede ustvarjanja delovnih 
mest in izobraževanja/usposabljanja, ter z 
opredelitvijo odgovornosti za dosego teh 
ciljev;

Or. en

Obrazložitev

V času krize morajo biti ekonomski in socialni cilji jasno opredeljeni in merljivi, da bi lahko 
ocenili priporočljivost posameznih instrumentov. Posebno pozornost je treba nameniti 
ustvarjanju delovnih mest, saj je ena od glavnih posledic krize očiten negativen vpliv na 
stopnjo zaposlenosti.

Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dolgoročna zaveza vseh partnerjev na 
podlagi skupne vizije in jasno opredeljenih 
ciljev;

(c) dolgoročna zaveza in uravnotežen 
prispevek vseh partnerjev na podlagi 
skupne vizije in jasno opredeljenih ciljev;

Or. en

Obrazložitev

Glede na proračunske omejitve v javnem prostoru je nujno potrebna pritegnitev zasebnih 
sredstev in prispevkov. Za uresničevanje ciljev programa Obzorja 2020 in strategije 
Evropa 2020 ni potrebna le javna podpora, ampak tudi zavezanost zasebnega sektorja.

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) usklajenost s pravili za sodelovanje 
programa Obzorje 2020, zlasti v smislu 
pravic intelektualne lastnine, preglednosti 
in odprtosti;

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) dopolnjevanje z drugimi deli 
programa Obzorje 2020 in usklajenost s 
strateškim programom Unije za raziskave 
in inovacije;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) udeležba vseh zainteresiranih 
partnerjev celotne vrednostne verige, 
vključno s končnimi uporabniki, malimi 
in srednjimi podjetji ter raziskovalnimi 
inštituti, v partnerstvu.

Or. en

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se nameni pobudam za 
skupno načrtovanje programov med 
državami članicami.

Posebna pozornost se nameni pobudam za 
skupno načrtovanje programov med 
državami članicami, te pobude pa lahko po 
potrebi vključujejo regije in mesta.
Finančni prispevek Unije je omejen in 
vedno odvisen od dokazane preglednosti, 
velike udeležbe držav članic, obstoja 
dodane vrednosti Unije in dodatnosti 
sredstev. Dodatno financiranje bo 
omejeno na pobude, ki so stalno odprte za 
udeležbo vseh držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Prvič, potrebni sta večja prožnost in okrepljena vloga regij pri oblikovanju pobud za skupno 
načrtovanje programov. Drugič, udeležba Unije pri pobudah za skupno načrtovanje 
programov mora vedno temeljiti na evropski dodani vrednosti pobud in vključnosti.

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) udeležbo Unije v programih, ki jih 
izvaja več držav članic v skladu s 
členom 185 PDEU.

(b) udeležbo Unije v programih, ki jih 
izvaja več držav članic v skladu s 
členom 185 PDEU, ob udeležbi 
podnacionalnih organov, kjer je to 
ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Ista logika, ki velja za države članice, mora veljati tudi za udeležbo EU v programih, ki jih 
izvajajo regionalni organi. To je v skladu z duhom člena 185 PDEU.

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Subjekti s sedežem v tretjih državah in 
mednarodne organizacije so upravičeni do 
udeležbe v neposrednih ukrepih 
Obzorja 2020 pod pogoji iz Uredbe (EU) 
št. XX/XX [Pravila za udeležbo]. 
Mednarodno sodelovanje s tretjimi 
državami in mednarodnimi organizacijami 
se spodbuja po celotnem Obzorju 2020 in 
znotraj njega, zlasti z namenom, da bi 
dosegli naslednje cilje:

1. Subjekti s sedežem v tretjih državah in 
mednarodne organizacije so upravičeni do 
udeležbe v neposrednih ukrepih 
Obzorja 2020 pod pogoji iz Uredbe (EU) 
št. XX/XX [Pravila za udeležbo]. 
Mednarodno sodelovanje s tretjimi 
državami in mednarodnimi organizacijami 
se spodbuja in vključi v celoten program 
Obzorje 2020, zlasti z namenom, da bi 
dosegli naslednje cilje:

Or. en

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe.

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe, in mednarodnih obvez, 
kot je doseganje razvojnih ciljev tisočletja.
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Or. en

Obrazložitev

Obzorje 2020 in njegovi podprti ukrepi morajo biti jasno usklajeni s splošnimi zunanjimi in 
razvojnimi cilji EU. Prav tako morajo biti popolnoma usklajeni z mednarodnimi obvezami, ki 
jih izpolnjuje Unija.

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Usmerjeni ukrepi, namenjeni 
spodbujanju sodelovanja z določenimi 
tretjimi državami ali skupinami tretjih 
držav, se izvajajo na podlagi skupnega 
interesa in vzajemne koristi, pri čemer se 
upoštevajo njihove znanstvene in 
tehnološke zmogljivosti in tržne priložnosti 
ter pričakovan učinek.

2. Usmerjeni ukrepi, namenjeni 
spodbujanju sodelovanja z določenimi 
tretjimi državami ali skupinami tretjih 
držav, zlasti s strateškimi partnerji Unije,
se izvajajo na podlagi skupnega interesa in 
vzajemne koristi, pri čemer se upoštevajo 
njihove znanstvene in tehnološke 
zmogljivosti in tržne priložnosti ter 
pričakovan učinek.

Or. en

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujati je treba vzajemni dostop do 
programov tretjih držav. Da bi bil učinek 
kar največji, se spodbujajo usklajevanje in 
sinergije s pobudami držav članic in 
pridruženih držav.

Spodbujati je treba vzajemni dostop do 
programov tretjih držav in ga redno 
spremljati. Da bi bil učinek kar največji, se 
spodbujajo usklajevanje in sinergije s 
pobudami držav članic in pridruženih 
držav.

Or. en

Obrazložitev

Redno spremljanje programov tretjih držav je potrebno za zagotovitev vzajemnosti dostopa, ki 
ga zagotavlja Unija do programa Obzorje 2020. Pri tem spremljanju se opredelijo 
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spremembe praks v tretjih državah, ki bi lahko ovirale ta zaželen vzajemni dostop.

Predlog spremembe 64
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti posredovanja informacij ter 
izvajanja ukrepov sporočanja so sestavna 
naloga vseh ukrepov, ki jih podpira 
Obzorje 2020.

Dejavnosti posredovanja informacij ter 
izvajanja ukrepov sporočanja so sestavna 
naloga vseh ukrepov, ki jih podpira 
Obzorje 2020. Vključevanje razsežnosti 
spola v dejavnosti razširjanja in 
sporočanja bo del učinkovitih sistemov in 
se bo ocenjevalo.

Or. en

Obrazložitev

Razsežnost spola mora biti prisotna v vseh fazah Obzorja 2020, tudi v dejavnostih razširjanja 
in sporočanja.

Predlog spremembe 65
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dejavnosti za združevanje rezultatov 
širokega spektra projektov, vključno s 
tistimi, ki se lahko financirajo iz drugih 
virov, da se ustvarijo uporabnikom prijazne 
podatkovne zbirke in poročila, ki 
povzemajo ključne ugotovitve;

(c) dejavnosti za združevanje rezultatov 
širokega spektra projektov, vključno s 
tistimi, ki se lahko financirajo iz drugih 
virov, da se ustvarijo uporabnikom prijazne 
podatkovne zbirke in poročila, ki 
povzemajo ključne ugotovitve, ter njihovo 
sporočanje in razširjanje znanstveni 
skupnosti in splošni javnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ugotovitve in posledice rezultatov projekta je treba sporočiti znanstveni skupnosti in preko 
njenih meja, da bi se okrepila raven sodelovanja med raziskovalno skupnostjo, industrijo in 
državljani ter civilno družbo.
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Predlog spremembe 66
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzorni sistem zagotovi ustrezno 
ravnovesje med zaupanjem in nadzorom ob 
upoštevanju upravnih in drugih stroškov 
nadzora na vseh ravneh, da se lahko 
izpolnijo cilji Obzorja 2020 ter privabijo 
najodličnejši raziskovalci in 
najinovativnejša podjetja.

2. Nadzorni sistem zagotovi ustrezno 
ravnovesje med zaupanjem in nadzorom ob 
upoštevanju upravnih in drugih stroškov 
nadzora na vseh ravneh, tudi na ravni 
upravičencev, da se lahko izpolnijo cilji 
Obzorja 2020 ter privabijo najodličnejši 
raziskovalci in najinovativnejša podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Upravne stroške, ki jih lahko imajo upravičenci, da bi upoštevali zahteve po nadzoru, je treba 
priznati in upoštevati.

Predlog spremembe 67
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije glede medsektorskih 
tem, kot sta trajnost in podnebne 
spremembe, vključno z informacijami o 
višini odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji.

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije in kazalnike glede 
medsektorskih tem, kot so razsežnost 
spola, trajnost in podnebne spremembe, 
vključno z informacijami o višini 
odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito spremljanje programa so potrebni jasni kazalniki. Poleg tega si pomembnost 
uravnotežene zastopanosti spolov zasluži posebno omembo.
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Predlog spremembe 68
Predlog uredbe
Člen 26 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocenjevanje Vmesni pregled

Or. en

Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ocene se izvedejo pravočasno, da se 
lahko uporabijo pri postopku odločanja.

1. Pregledi in ocene se izvedejo 
pravočasno, da se lahko uporabijo pri 
postopku odločanja.

Or. en

Predlog spremembe 70
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Najpozneje konec leta 2017 Komisija 
izvede, s pomočjo neodvisnih 
strokovnjakov, ponovni pregled 
Evropskega instituta za inovacije in 
tehnologijo. Druga dodelitev sredstev 
Evropskemu inštituti za inovacije in 
tehnologijo, kakor je opredeljena v členu 
6(3), se sprosti na podlagi tega ponovnega 
pregleda. Ponovni pregled oceni napredek 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo glede na vse naslednje:

črtano

(i) stopnjo porabe prve dodelitve sredstev, 
opredeljene v členu 6(3), pri čemer se 
razlikuje med zneskom denarja, 
uporabljenega za razvoj prvega vala KIC, 
in učinkom semenskega kapitala za drugo 



PE489.637v02-00 42/147 PR\905549SL.doc

SL

fazo, ter sposobnostjo Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo, da 
privabi sredstva partnerjev iz skupnosti 
znanja in inovacij in iz zasebnega 
sektorja, kot je opredeljeno v Uredbi 
XX/2012 [revidirana Uredba EIT];
(ii) dogovorjen časovni okvir za 
vzpostavitev tretjega vala skupnosti znanja 
in inovacij ter načrtovane finančne 
potrebe obstoječih v skladu z njihovim 
posebnim razvojem; ter
(jjj) prispevek Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo ter skupnosti 
znanja in inovacij k prednostni nalogi o 
družbenih izzivih in k posebnemu cilju o 
„vodilnem položaju v omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah“ programa 
Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

Naslednja generacija skupnosti znanj in inovacij se uvede leta 2014, proračun pa bo 
postopno uveden v skladu z njihovo letno uspešnostjo. Ker je področje vsakega sektorja 
drugačno, bi bilo bolje, če bi proračunska odločitev temeljila na posameznih skupnostih znanj 
in inovacij, namesto da bi se o novih skupnostih znanj in inovacij odločali na podlagi 
uspešnosti drugih skupnosti znanj in inovacij.

Predlog spremembe 71
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Najkasneje konec leta 2017 in ob 
upoštevanju naknadne ocene sedmega 
okvirnega programa, ki se bo zaključil 
konec leta 2015, ter ponovnega pregleda 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo, Komisija s pomočjo 
neodvisnih strokovnjakov izvede vmesno 
oceno Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa, vključno z Evropskim 
raziskovalnim svetom, in dejavnosti 
Evropskega inštituta za inovacije in 

(b) Najkasneje konec leta 2017 in ob 
upoštevanju naknadne ocene sedmega 
okvirnega programa, ki se bo zaključil 
konec leta 2015, Komisija s pomočjo 
neodvisnih strokovnjakov izvede vmesni 
pregled Obzorja 2020, njegovega 
posebnega programa, vključno z 
Evropskim raziskovalnim svetom, in 
dejavnosti Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo. V pregledu oceni 
napredek različnih delov programa 
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tehnologijo (na ravni rezultatov in 
napredka proti učinkom) ciljev 
Obzorja 2020 in nadaljnjega pomena vseh 
ukrepov, učinkovitosti in rabe sredstev,
področij, na katerih je možna dodatna 
poenostavitev, in dodane vrednosti Unije.
Ocena upošteva tudi vidike, ki so povezani 
z dostopom do možnosti financiranja za 
vse udeležence v vseh regijah, za MSP in 
za spodbujanje zastopanosti obeh spolov. 
Ocena upošteva tudi prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter rezultate 
glede dolgoročnega učinka predhodnih 
ukrepov.

Obzorje 2020 glede na vse naslednje:

(i) uresničevanje (na ravni rezultatov in 
napredka proti učinkom na podlagi 
kazalnikov iz Priloge II k posebnemu 
programu) ciljev Obzorja 2020 in 
nadaljnji pomen vseh ukrepov;
(ii) učinkovitost in raba sredstev, pri 
čemer je treba posebno pozornost 
nameniti medsektorskim ukrepom in 
drugim elementom iz člena 13(1); ter
(iii) dodana vrednost Unije.
Vmesni pregled upošteva tudi možnosti za 
nadaljnjo poenostavitev in vidike, ki so 
povezani z dostopom do možnosti 
financiranja za vse udeležence v vseh 
regijah, za MSP in za spodbujanje 
zastopanosti obeh spolov. Poleg tega
upošteva tudi prispevek ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter rezultati dolgoročnega učinka prejšnjih 
ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 72
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji, obenem pa 
prispevati k trajnostnemu razvoju. Podprl 
bo izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije, kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora.

Splošni cilj Obzorja 2020 je vzpostavitev 
na znanju in inovacijah temelječe družbe
po vsej Uniji, obenem pa prispevati k 
trajnostnemu razvoju. Podprl bo izvajanje 
strategije Evropa 2020 in druge politike 
Unije, kot tudi uresničitev in delovanje 
evropskega raziskovalnega prostora.

Or. en

Predlog spremembe 73
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 2 – alinea 2 a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– naslednji kazalniki stanja človeških 
virov: sprememba deleža raziskovalcev (v 
ekvivalentu polnega delovnega časa) v 
aktivnem prebivalstvu; sprememba deleža 
žensk v celotnem številu raziskovalcev; 
spremembe v privabljanju raziskovalcev iz 
tujine in v begu možganov raziskovalcev.
Vsi kazalniki uspešnosti se uporabijo za 
to, da bi se poudarile spremembe, da bi se 
dosegel viden napredek pri notranjih 
neravnovesjih glede zastopanosti 
raziskovalcev v Uniji in da bi se 
omogočila pomembna mednarodna 
primerjava na svetovni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Poleg vključenih kazalnikov je treba rezultate programa Obzorje 2020 oceniti tudi v smislu 
izboljšanja stanja človeških virov. Uspešno in trajno okrevanje od gospodarske krize zahteva 
solidno stanje človeških virov v sistemu za raziskave in inovacije. Na drugi strani morajo 
ocene in pregledi vsebovati primerjavo s prejšnjimi razmerami, da bi lahko pojasnili učinek 
programa Obzorje 2020.
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Predlog spremembe 74
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse tri prednostne naloge vključujejo 
mednarodno razsežnost. Mednarodno 
znanstveno in tehnološko sodelovanje je 
bistveno vprašanje za Unijo, zato ga bo 
program Obzorje 2020 podpiral v treh 
glavnih razsežnostih:
– spodbujanje znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja z najbolj 
naprednimi središči znanja na svetu, da bi 
dosegli in izmenjevali najbolj napredne 
standarde odličnosti ter zagotovili 
konkurenco na najvišjih ravneh;
– spodbujanje mednarodnega 
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja 
za krepitev zmogljivosti, pri čemer je treba 
že od samega začetka pomagati 
institucijam v Uniji, da prispevajo h 
koristim hitrega širjenja zmogljivosti in 
človeških virov na področju raziskav in 
razvoja po vsem svetu ter si jih delijo;
– spodbujanje znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja za mir in 
stabilnost po vsem svetu, pri čemer je 
treba priznati bistveno vlogo, ki jo lahko 
človeške in družbene vrednote znanosti in 
raziskav prinesejo utrjevanju krhkih 
družb ter reševanju mednarodnih sporov.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodna omrežja znanstvenega sodelovanja so oblikovala sodobno znanost in tehnologijo 
ter postajajo vedno bolj pomembna za uspešno obravnavanje novih področij znanosti in 
tehnologije. Izbruh visokošolskega izobraževanja in raziskav v zadnjem desetletju zagotavlja 
finančne in človeške vire brez primere, ki omogočajo pridobivanje novega znanja. Vlogo EU 
v tem večjem svetu nastajajočih družb znanja je treba stalno ponovno opredeljevati. 
Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje ima poleg skupnih raziskav EU ključno 
vlogo v vseh strateških načrtih uspešnih institucij.
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Predlog spremembe 75
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno raziskovalno središče prispeva k 
splošnemu cilju in prednostnim nalogam 
Obzorja 2020 s posebnim ciljem 
zagotavljanja k uporabnikom usmerjene 
znanstvene in tehnične podpore politikam 
Unije.

Skupno raziskovalno središče prispeva k 
splošnemu cilju in prednostnim nalogam 
Obzorja 2020 s posebnim ciljem 
zagotavljanja k uporabnikom usmerjene 
znanstvene in tehnične podpore politikam 
Unije. Dodana vrednost Unije Skupnega 
raziskovalnega središča se oceni na 
podlagi naslednjih kazalnikov:
– število pojavov oprijemljivih posebnih 
vplivov na politike Unije, ki izhajajo iz 
tehnične in znanstvene podpore politiki s 
strani Skupnega raziskovalnega središča;
– število strokovno ocenjenih objav.

Or. en

Obrazložitev

Vlogo Skupnega raziskovalnega središča je treba oceniti s konkretnimi kazalniki.

Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za lažjo zapolnitev razkoraka na področju 
raziskav in inovacij v Evropi se bosta 
razvila dopolnjevanje in tesna sinergija s 
strukturnimi skladi, in sicer tako na 
predhodnih stopnjah (krepitev 
zmogljivosti držav članic, da bi bile bolj 
pripravljene na udeležbo v programu 
Obzorje 2020) kot naknadnih stopnjah 
(izkoriščanje in razširjanje rezultatov 
raziskav in inovacij v okviru programa 
Obzorje 2020). Po možnosti se bo 
spodbujala interoperabilnost med tema 
dvema instrumentoma. Spodbujalo se bo 
tudi kumulativno ali kombinirano 
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financiranje. Sinergije se bodo 
zasledovale zlasti pri dejavnostih v okviru 
cilja „Spodbujanje odličnosti in 
povečevanje udeležbe“, regionalnih 
partnerskih objektih raziskovalne 
infrastrukture evropskega interesa ter 
dejavnostih, ki se izvajajo prek EIT in 
njegovih skupnosti znanja in inovacij.

Or. en

Obrazložitev

Kot navaja predlagan nov člen 16a, sta tako Obzorje 2020 kot kohezijska politika kljub 
različnima usmeritvama zelo pomembna za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020. Zato 
sta sinergija in dopolnjevanje med njima nujno potrebna. Kohezijska politika mora pripraviti 
regionalne akterje na področju raziskav in inovacij na sodelovanje pri projektih v okviru 
programa Obzorje 2020, na drugi strani pa mora zagotoviti načine za izkoriščanje rezultatov 
na področju raziskav in razvoja, ki izhajajo iz osnovnih raziskav, financiranih v okviru 
Obzorja 2020, na trgu ter njihovo razširjanje na njem.

Predlog spremembe 77
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta del je namenjen krepitvi in povečanju 
odličnosti znanstvene baze Unije ter 
konsolidaciji evropskega raziskovalnega 
prostora, zaradi česar bo sistem Unije na 
področju raziskav in inovacij bolj 
konkurenčen na svetovni ravni. Obsega 
štiri posebne cilje:

Ta del je namenjen krepitvi in povečanju 
odličnosti znanstvene baze Unije ter 
konsolidaciji evropskega raziskovalnega 
prostora, zaradi česar bo sistem Unije na 
področju raziskav in inovacij bolj 
konkurenčen na svetovni ravni. Obsega 
šest posebnih ciljev:

Or. en

Predlog spremembe 78
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
bodo podpirale skupno raziskovanje, s 

(b) Prihodnje in nastajajoče znanosti in
tehnologije bodo podpirale skupno 
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čimer se bo povečala zmogljivost Evrope 
na področju naprednih inovacij, ki 
spreminjajo ustaljene paradigme. 
Spodbujale bodo znanstveno sodelovanje 
med področji glede novih zamisli z 
visokim tveganjem in pospeševale razvoj 
najbolj obetavnih novih področij znanosti 
in tehnologije ter strukturiranje ustreznih 
čeznacionalnih skupnosti v vsej Uniji.

raziskovanje, s čimer se bo povečala 
zmogljivost Evrope na področju naprednih 
inovacij, ki spreminjajo ustaljene 
paradigme. Spodbujale bodo znanstveno 
sodelovanje med področji glede novih 
zamisli z visokim tveganjem in 
pospeševale razvoj najbolj obetavnih novih 
področij znanosti in tehnologije ter 
strukturiranje ustreznih čeznacionalnih 
skupnosti v vsej Uniji.

Or. en

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo.)

Predlog spremembe 79
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Spodbujanje odličnosti in 
povečevanje udeležbe sproščata potencial 
evropskega bazena talentov, in sicer s 
spodbujanjem možnosti učenja politike, 
mrežnega delovanja in usposabljanja.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe v okviru programa Obzorje 2020 sta 
potrebna za povečevanje konkurenčnosti ob hkratnem prizadevanju za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo v Evropi. Posebna podpora v okviru tega novega posebnega cilja 
lahko poveča potencial odličnosti, ki ga ima Evropa.

Predlog spremembe 80
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 7 – točka d b 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) Odgovorne raziskave in inovacije 
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privabljajo nove talente k preučevanju 
znanosti in tehnologije v evropskih 
družbah, premoščajo razlike med spoloma 
v človeških virih, ki delajo na področju 
raziskav v Uniji, in razvijajo mehanizme, 
ki omogočajo širjenje in poglabljanje 
družbenega vrednotenja znanstvenih in 
tehnoloških možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta nov posebni cilj podpira vzpostavitev bogatega dialoga med znanostjo in družbo ter 
krepitev človeških virov na področju znanosti in inovacij z bolj uravnoteženo zastopanostjo 
spolov in privabljanjem mladih talentov k zaposlitvi na znanstvenem in tehnološkem področju.

Predlog spremembe 81
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta del je namenjen pospeševanju razvoja 
tehnologij in inovacij, ki bodo podprla
podjetja prihodnosti in pomagala
inovativnim MSP, da postanejo vodilna 
podjetja na svetovni ravni. Obsega tri 
posebne cilje:

Ta del je namenjen pospeševanju razvoja 
tehnologij in inovacij, ki bodo podprle
podjetja prihodnosti in pomagale
inovativnim MSP, da postanejo vodilna 
podjetja na svetovni ravni in izkoristijo 
možnosti izgradnje plodnih tal za nova 
MSP. Posebna pozornost se nameni 
spodbujanju prenosa znanja in 
tehnologije z javnih raziskovalnih središč 
na podjetja ter med samimi podjetji.
Obsega tri posebne cilje:

Or. en

Predlog spremembe 82
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
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namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju IKT, 
nanotehnologije, naprednih materialov, 
biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave ter vesolja. Poudarek bo na 
sodelovanju in konvergenci med različnimi 
tehnologijami in znotraj njih.

namensko podpira raziskave, 
standardizacijo, razvoj in predstavitev na 
področju IKT, nanotehnologije, naprednih 
materialov, biotehnologije, sodobne 
proizvodnje in predelave ter vesolja. 
Poudarek bo na sodelovanju in 
konvergenci med različnimi tehnologijami 
in znotraj njih ter na njihovih povezavah z 
družbenimi izzivi. Na vseh teh področjih 
se ustrezno upoštevajo potrebe 
uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev

Vodilni položaj v industriji mora prispevati k evropskim standardom, ki se priznavajo in 
uporabljajo po vsem svetu. V zapletenem tehnološkem svetu standardi izražajo tržno moč in 
so multiplikativni faktor na poti od raziskav do inovacij.

Predlog spremembe 83
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel 
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“,
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP in vzpostavilo jasen 
mehanizem za opredeljevanje in 
izpolnjevanje potreb MSP po prenosu 
znanja in tehnologije. Podpora zagotovi 
namenitev vsaj najmanj 15 % skupnega 
združenega proračuna za vse posebne cilje 
glede družbenih izzivov in posebnega cilja 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
za MSP.

Or. en

Predlog spremembe 84
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zdravje, demografske spremembe in 
dobro počutje;

(a) zdravje in dobro počutje;

Or. en

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo.)

Predlog spremembe 85
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave
in biogospodarstvo;

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, zdravo in trajnostno morsko in 
pomorsko raziskovanje ter
biogospodarstvo;

Or. en

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo.)

Predlog spremembe 86
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) vključujoče, inovativne in varne 
družbe.

(f) razumevanje evropskih družb in
družbenih sprememb;

Or. en

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo.)

Predlog spremembe 87
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 14 – točka f a 
(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zaščita svobode in varnosti v Evropi;

Or. en

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo.)

Predlog spremembe 88
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od raziskav do trga, 
pri čemer dajejo nov poudarek na 
dejavnosti, povezane z inovacijami, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave, podpora javnega 
naročanja, oblikovanje, inovacije, 
usmerjene na končnega uporabnika, 
socialne inovacije in tržno uveljavljanje 
inovacij.

Vse te dejavnosti izvajajo pristop, 
usmerjen na spopadanje z izzivi, pri čemer 
bodo osredotočene na prednostne naloge 
politike, ne da bi bila vnaprej natančno 
določena izbira tehnologij ali rešitev, ki bi 
jih bilo treba razviti. Poudarek je na 
združevanju kritične mase virov in znanja z 
različnih področij, tehnologij in 
znanstvenih panog z namenom 
obravnavanja izzivov. Te dejavnosti 
obsegajo celoten cikel od temeljnih
raziskav do trga, vključno z dejavnostmi,
povezanimi z inovacijami, kot so poskusno 
izvajanje, predstavitev, preskusne naprave, 
podpora javnega naročanja, oblikovanje, 
inovacije, usmerjene na končnega 
uporabnika, socialne inovacije in tržno 
uveljavljanje inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 89
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za sprejem na izzivih temelječega pristopa 
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je potrebno usklajeno strateško 
načrtovanje raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti. Usklajevanje lahko odpravi 
razdrobljenost in izboljša uporabo 
tehnoloških in infrastrukturnih virov, 
povezanih s posameznimi izzivi, s strani 
celotne raziskovalne skupnosti. Poleg tega 
je za uspeh na področju inovacij v večini 
primerov potrebna dolgoročna zavezanost 
ohranitvi vrhunskih raziskav. Strateški 
ukrepi in znanstveno usmerjanje lahko že 
na samem začetku zagotovijo strokovni 
prispevek k politiki, okrepijo inovacije in 
konkurenčnost z razumevanjem 
zapletenosti inovacijskega cikla in 
spodbudijo čezmejno sodelovanje več 
raziskovalcev. Strateško usklajevanje
raziskav in inovacij za posamezne izzive 
na podlagi znanstvenega usmerjanja 
zagotovijo sektorski usmerjevalni odbori 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki bodo prispevali k oblikovanju 
programov za raziskave in inovacije na 
podlagi najboljšega vodstva ter zagotovili 
spodbude in instrumente, potrebne za 
spodbujanje interakcij in sinergij v večjem 
obsegu. 

Or. en

Predlog spremembe 90
Predlog uredbe
Priloga I – Splošne smernice posebnih ciljev in dejavnosti – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj „Vključujoče, inovativne in 
varne družbe“ obsega tudi dejavnost 
„zmanjšanje razkoraka med raziskavami 
in inovacijami“ s posebnimi ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah Unije.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Te dejavnosti so zdaj vključene v predlagani novi posebni cilj „Spodbujanje odličnosti in 
povečevanje udeležbe“ v okviru prednostne naloge „Odlična znanost“.

Predlog spremembe 91
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem ko je 60 % evropskih 
univerzitetnih diplomantov žensk, je 
zastopanost raziskovalk razreda A le 18 % 
v primerjavi s 27 % v ZDA. Nizko število 
žensk, ki lahko delajo v znanstvenih 
poklicih, je nesprejemljivo tratenje 
potenciala, izguba talenta in ogroža 
odličnost evropskih raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Enakost spolov je ključen dejavnik za določitev kakovosti raziskav. Kot je bilo dokazano, 
zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v skupini izboljšuje kakovost raziskav in 
rezultatov. Poleg tega zastopanost obeh spolov spodbuja inovacije in produktivnost.

Predlog spremembe 92
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega ti dejavniki prispevajo k temu, 
da je Evropa v svetovni konkurenci glede 
nadarjenih znanstvenikov precej 
nezanimiva. Zmožnost sistema ZDA, da 
ponudi več sredstev na raziskovalca in 
boljše poklicne možnosti, pojasni, zakaj še 
vedno privabi najboljše raziskovalce z 
vsega sveta, vključno z nekaj deset tisoč 
raziskovalci iz Unije.

Ti dejavniki prispevajo k temu, da je 
Evropa v svetovni konkurenci glede 
nadarjenih znanstvenikov precej 
nezanimiva. Zmožnost sistema ZDA, da 
ponudi več sredstev na raziskovalca in 
boljše poklicne možnosti, pojasni, zakaj še 
vedno privabi najboljše raziskovalce z 
vsega sveta, vključno z nekaj deset tisoč 
raziskovalci iz Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 93
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva Evropskega raziskovalnega sveta 
se dodeli v skladu z naslednjimi 
uveljavljenimi načeli. Znanstvena odličnost 
je edino merilo, na podlagi katerega se 
dodelijo subvencije Evropskega 
raziskovalnega sveta. Evropski 
raziskovalni svet deluje po načelu „od 
spodaj navzgor“ brez vnaprej določenih 
prednostnih nalog. Subvencije Evropskega 
raziskovalnega sveta so odprte za 
posamezne skupine raziskovalcev, ki 
delajo v Evropi in katerih starost in 
državljanstvo nista pomembna. Evropski 
raziskovalni svet bo usmerjen v 
spodbujanje zdrave konkurence po vsej 
Evropi.

Sredstva Evropskega raziskovalnega sveta 
se dodeli v skladu z naslednjimi 
uveljavljenimi načeli. Znanstvena odličnost 
je edino merilo, na podlagi katerega se 
dodelijo subvencije Evropskega 
raziskovalnega sveta. Evropski 
raziskovalni svet deluje po načelu „od 
spodaj navzgor“ brez vnaprej določenih 
prednostnih nalog. Subvencije Evropskega 
raziskovalnega sveta so odprte za 
posamezne skupine raziskovalcev, ki 
delajo v Evropi in katerih starost in 
državljanstvo nista pomembna. Evropski 
raziskovalni svet je usmerjen v spodbujanje 
zdrave konkurence po vsej Evropi in bo 
zagotovil ustrezno obvladovanje 
nenamerne spolne pristranskosti v 
postopkih ocenjevanja.

Or. en

Obrazložitev

V postopkih ocenjevanja je treba zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov, saj obstajajo 
velike možnosti za izboljšanje udeležbe žensk v znanosti.

Predlog spremembe 94
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski raziskovalni svet daje prednost 
zlasti pomoči odličnim mladim 
raziskovalcem, da bi jim v kritični fazi, ko 
ustanavljajo ali krepijo svojo samostojno 
raziskovalno skupino ali program, 
zagotovil ustrezno podporo za prehod v 
samostojnost.

Evropski raziskovalni svet daje prednost 
zlasti pomoči odličnim mladim 
raziskovalcem, da bi jim v kritični fazi, ko 
ustanavljajo ali krepijo svojo samostojno 
raziskovalno skupino ali program, 
zagotovil ustrezno podporo za prehod v 
samostojnost. Podpirata se lahko tudi 
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vrnitev in ponovno vključevanje 
raziskovalcev po koncu obdobja 
financiranja s strani Evropskega 
raziskovalnega sveta, zlasti v kombinaciji 
s sistemom ustanavljanja mest 
predsednikov v evropskem raziskovalnem 
prostoru.

Or. en

Predlog spremembe 95
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši 
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v znatno
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, ter posebno izboljšanje 
institucionalnih praks in nacionalnih politik 
za podporo vrhunskih raziskovalcev.

Zato je cilj Evropskega raziskovalnega 
sveta do leta 2020 dokazati, da: Najboljši 
raziskovalci sodelujejo pri natečajih 
Evropskega raziskovalnega sveta; da je 
financiranje Evropskega raziskovalnega 
sveta neposredno pripomoglo k 
znanstvenim publikacijam najvišje 
kakovosti ter k trženju in izkoriščanju 
inovativnih tehnologij in zamisli; in da je 
Evropski raziskovalni svet znatno 
pripomogel k temu, da je Evropa postala 
bolj privlačna za najboljše znanstvenike na 
svetu. Zlasti je Evropski raziskovalni svet 
usmerjen v merljivo povečanje deleža 
Unije med 1 % največkrat citiranih objav 
na svetu. Poleg tega je usmerjen v 
povečanje števila odličnih raziskovalcev, ki 
prihajajo iz držav zunaj Evrope in jih 
financira, vključno z znatnim povečanjem 
števila vrhunskih raziskovalk, ter posebno 
izboljšanje institucionalnih praks in 
nacionalnih politik za podporo vrhunskih 
raziskovalcev.

Or. en
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Predlog spremembe 96
Predlog uredbe
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

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo.)

Predlog spremembe 97
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi. Namen je opredeliti 
in uresničiti priložnosti, ki imajo 
dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenega in 
interdisciplinarnega skupnega raziskovanja 
v različnih obsegih in sprejetjem 
inovativnih raziskovalnih praks.

Posebni cilj je spodbujanje pionirskih 
raziskav, ki lahko odprejo nova področja 
evropske znanosti in tehnologije. Namen 
je opredeliti in uresničiti priložnosti, ki 
imajo dolgoročne koristi za državljane, 
gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenega in 
interdisciplinarnega skupnega raziskovanja 
v različnih obsegih in sprejetjem 
inovativnih raziskovalnih praks.

Or. en

Predlog spremembe 98
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihodnje in nastajajoče znanosti in 
tehnologije bodo spodbujale odličnost 
prek skupnih projektov, osredotočenih na 
pionirske raziskave v zvezi z možnostmi 
prihodnjih in nastajajočih znanosti in 
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tehnologij. Prihodnje in nastajajoče 
znanosti in tehnologije bodo z zajemanjem 
celotnega področja skupnih pionirskih 
raziskav, tj. od osnovne pionirske znanosti 
do pionirskega tehnološkega razvoja, in s 
spodbujanjem čezmejnega sodelovanja od 
najbolj začetnih stopenj raziskav naprej 
prinesle dodano vrednost Unije novim 
področjem sodobnih raziskav in 
prispevale h krepitvi skupne kritične mase 
vrhunskih raziskav v celotni Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 99
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, vede o 
materialih, znanosti zemeljskega sistema, 
nevro- in kognitivnih znanosti, družbene 
vede ali ekonomije) in z umetnostjo in 
humanistiko. Za to sta ob odličnosti na 
področju znanosti in tehnologij potrebna 
tudi nov odnos in sodelovanje med zelo 
različnimi akterji na področju raziskav.

Radikalne prodorne rešitve s 
transformativnim učinkom so vedno bolj 
odvisne od sodelovanja med področji 
znanosti in tehnologije (na primer 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, biologije, kemije, matematike,
vede o materialih, znanosti zemeljskega 
sistema, nevro- in kognitivnih znanosti, 
družbene vede ali ekonomije) in z 
umetnostjo in humanistiko. Za to sta ob 
odličnosti na področju znanosti in 
tehnologij potrebna tudi nov odnos in 
sodelovanje med zelo različnimi akterji na 
področju raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 100
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem ko se nekatere zamisli lahko Medtem ko se nekatere zamisli lahko 
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razvijejo v majhnem obsegu, druge lahko 
predstavljajo tako velik izziv, da je za 
njihov razvoj potrebno obširno skupno 
prizadevanje, ki zahteva precej časa. To so 
spoznala vsa velika gospodarstva, zato se 
povečuje svetovna konkurenca za iskanje 
novih tehnoloških priložnosti in njihov 
razvoj na področju znanosti, ki lahko 
imajo precejšen učinek na inovacije in 
koristi za družbo. Da bi bile učinkovite, je 
treba te vrste dejavnosti hitro vzpostaviti v 
velikem obsegu z združevanjem po 
programih na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni okoli skupnih ciljev, da bi 
se ustvarila kritična masa, spodbujale 
sinergije in zagotovili kar najboljši učinki 
vzvoda.

razvijejo v majhnem obsegu, druge lahko 
predstavljajo tako velik izziv, da je za 
njihov razvoj potrebno obširno skupno 
prizadevanje, ki zahteva precej časa. Da bi 
bile učinkovite, je treba te vrste dejavnosti 
hitro vzpostaviti v velikem obsegu z 
združevanjem po programih na evropski, 
nacionalni in regionalni ravni okoli 
skupnih ciljev, da bi se ustvarila kritična 
masa, spodbujale sinergije in zagotovili kar 
najboljši učinki vzvoda.

Or. en

Predlog spremembe 101
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko kar najbolje obravnavali 
načrtovane cilje, je za vsako dejavnost 
opredeljena prava mešanica odprtosti in 
različna stopnja oblikovanja tem, 
skupnosti in financiranja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 102
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaj 60 % sredstev za prihodnje in 
nastajajoče znanosti in tehnologije bo 
dodeljenih skupnim pionirskim 
raziskavam od spodaj navzgor na vseh 
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področjih, največ 25 % pa bo 
osredotočenih na uresničevanje nekaterih 
zapletenih vodilnih pobud na področju 
prihodnjih in nastajajočih znanosti in 
tehnologij.
Usmerjevalni odbor za prihodnje in 
nastajajoče znanosti in tehnologije, 
sestavljen iz najboljših in ustrezno 
usposobljenih znanstvenikov in inženirjev, 
ki zagotavljajo raznolikost področij 
raziskav in delujejo v svojem imenu, 
zagotavlja Komisiji vložke in nasvete v 
zvezi s splošno znanstveno strategijo za 
dejavnosti prihodnjih in nastajajočih 
znanosti in tehnologij, oblikovanjem 
delovnih programov in določanjem meril 
za razpise za oddajo predlogov ter 
opredeljevanjem posebnih tem za 
proaktive prihodnje in nastajajoče 
znanosti in tehnologije ter vodilne pobude 
prihodnjih in nastajajočih znanosti in 
tehnologij.
Pri oceni vseh projektov prihodnjih in 
nastajajočih znanosti in tehnologij bo 
treba upoštevati izredno stroga merila 
znanstvene in tehnološke odličnosti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so vodilne pobude prihodnjih in nastajajočih znanosti in tehnologij pomembne za 
Evropo, zanje ne sme biti namenjenih preveč finančnih sredstev. Velik del finančnih sredstev 
mora biti namenjen skupnim pionirskim raziskavam od spodaj navzgor, ker lahko bistveno 
prispevajo k uresničevanju ciljev, povezanih s prihodnjimi in nastajajočimi znanostmi in 
tehnologijami. Usmerjevalni odbor za prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije z 
navedenimi lastnostmi bo nedvomno izboljšal splošne rezultate, ki jih bodo po pričakovanjih 
prinesle prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije, zagotovo pa bo okrepil tudi splošno 
podporo za ta posebni cilj. Odličnost mora biti enotno merilo pri ocenjevanju prihodnjih in 
nastajajočih znanosti in tehnologij po zgledu Evropskega raziskovalnega sveta.

Predlog spremembe 103
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi Marie Curie 3. Ukrepi Marie Sklodowske-Curie

Or. en

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo.)

Predlog spremembe 104
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala EU, da bi ustvarili
nove spretnosti in znanja ter inovacije ter 
tako v celoti uresničili njegov potencial v 
vseh sektorjih in regijah.

Posebni cilj je zagotoviti najboljši možni 
razvoj in dinamično uporabo evropskega
intelektualnega kapitala, da bi razvili nove 
spretnosti in znanja ter ustvarili novo 
znanje in inovacije ter tako v celoti 
uresničili njegov potencial v vseh sektorjih 
in regijah.

Or. en

Predlog spremembe 105
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Programi mobilnosti bodo učinkovito 
zagotovili enake možnosti za moške in 
ženske ter vključevali posebne ukrepe za 
odpravo ovir za mobilnost raziskovalk.

Or. en

Predlog spremembe 106
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj ukrepov Marie Curie bo 
precej prispeval k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. S svojo 
konkurenčno evropsko finančno strukturo 
bodo ukrepi Marie Curie spodbudili nove, 
ustvarjalne in inovativne načine 
usposabljanja, kot so doktorati na področju 
industrije, kjer bodo prisotni akterji na 
področju izobraževanja, raziskav in 
inovacij, ki bodo morali za sloves 
odličnosti tekmovati v svetovnem merilu. 
Z zagotavljanjem sredstev Unije za 
najboljše raziskovalne programe in 
programe usposabljanja v skladu z načeli 
za inovativno doktorsko usposabljanje v 
Evropi bodo spodbujali tudi večjo 
razširjenost in uporabo, ki bosta vodili k 
bolj strukturiranemu doktorskemu 
usposabljanju.

Nadaljnji razvoj ukrepov Marie Curie bo 
precej prispeval k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. S svojo 
konkurenčno evropsko finančno strukturo 
bodo ukrepi Marie Curie spodbudili nove, 
ustvarjalne in inovativne načine 
usposabljanja, kot so skupni ali večkratni 
doktorati in doktorati na področju 
industrije, kjer bodo prisotni akterji na 
področju izobraževanja, raziskav in 
inovacij, ki bodo morali za sloves 
odličnosti tekmovati v svetovnem merilu. 
Z zagotavljanjem sredstev Unije za 
najboljše raziskovalne programe in 
programe usposabljanja v skladu z načeli 
za inovativno doktorsko usposabljanje v 
Evropi bodo spodbujali tudi večjo 
razširjenost in uporabo, ki bosta vodili k 
bolj strukturiranemu doktorskemu 
usposabljanju.

Or. en

Predlog spremembe 107
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Štipendije Marie Curie bodo razširjene tudi 
na začasno mobilnost izkušenih 
raziskovalcev in inženirjev iz javnih 
institucij v zasebni sektor in obratno; s tem 
bodo univerze, raziskovalna središča in 
podjetja spodbujali k sodelovanju na 
evropski in mednarodni ravni ter jih pri 
tem podpirali. S pomočjo svojega 
uveljavljenega, preglednega in poštenega 
sistema ocenjevanja bodo ukrepi Marie 
Curie z mednarodnimi natečaji, ki 
raziskovalcem dajejo prestiž in jih tako 
spodbujajo, da svoje poklicne poti 
nadaljujejo v Evropi, opredelili odlične 

Štipendije Marie Curie bodo razširjene tudi 
na začasno mobilnost raziskovalcev na 
začetku poklicne poti in izkušenih 
raziskovalcev ter inženirjev iz javnih 
institucij v zasebni sektor in obratno; s tem 
bodo univerze, raziskovalna središča in 
podjetja spodbujali k sodelovanju na 
evropski in mednarodni ravni ter jih pri 
tem podpirali. S pomočjo svojega 
uveljavljenega, preglednega in poštenega 
sistema ocenjevanja bodo ukrepi Marie 
Curie z mednarodnimi natečaji, ki 
raziskovalcem dajejo prestiž in jih tako 
spodbujajo, da svoje poklicne poti 
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nadarjene ljudi na področju raziskav in 
inovacij.

nadaljujejo v Evropi, opredelili odlične 
nadarjene ljudi na področju raziskav in 
inovacij.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev dejavnosti na raziskovalce na začetku poklicne poti, na primer za kratkoročne 
zadolžitve, v okviru katerih bi sodelovali pri dejavnostih specializiranega usposabljanja, bi 
imela pozitiven učinek.

Predlog spremembe 108
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 
institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. To bo izboljšalo poklicne možnosti 
mladih podiplomskih raziskovalcev v 
javnem in zasebnem sektorju.

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, ki omogočajo 
raziskovalcem razvijanje znanja na 
področju raziskav in pri katerih sodelujejo 
univerze, raziskovalne institucije, podjetja, 
MSP in druge družbeno-ekonomske 
skupine iz različnih držav. To bo razvilo in
izboljšalo poklicne možnosti mladih 
podiplomskih raziskovalcev v javnem in 
zasebnem sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Poiskati je treba pravo ravnovesje med ciljem raziskav in dobrim mentorstvom.

Predlog spremembe 109
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
izkušenih raziskovalcev, da z mobilnostjo 
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razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 
raziskovalcev v raziskovalno dejavnost.

razširijo ali poglobijo svoje sposobnosti, in 
sicer z odpiranjem privlačnih poklicnih 
možnosti na univerzah, raziskovalnih 
institucijah, v podjetjih, MSP in drugih 
družbeno-ekonomskih skupinah v vsej 
Evropi in zunaj nje, tako da bi imeli 
raziskovalci možnost usposabljanja in 
pridobivanja novega znanja v vrhunskih 
raziskovalnih organizacijah tretjih držav 
ter poznejše vrnitve. Podprte so tudi 
priložnosti za ponovno vključitev 
raziskovalcev v raziskovalno dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Omogočanje raziskovalcem, da se po končanem usposabljanju v tretji državi vrnejo, 
izboljšuje stanje človeškega kapitala Evrope na področju raziskav in inovacij.

Predlog spremembe 110
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
organizacij, da oblikujejo nove programe, 
obstoječe pa odprejo za mednarodno in 
medsektorsko usposabljanje, mobilnost in 
razvoj poklicne poti, in sicer s pomočjo 
mehanizma sofinanciranja. S tem se bo 
povečala kakovost usposabljanja 
raziskovalcev v Evropi na vseh stopnjah 
poklicne poti, tudi na ravni doktorata; 
spodbujalo se bo prosto kroženje 
raziskovalcev in znanosti v Evropi; zaradi 
odprtih postopkov zaposlovanja in 
privlačnih delovnih pogojev se bo povečala 
privlačnost poklicne poti raziskovalca; 
podprlo se bo sodelovanje univerz, 
raziskovalnih institucij in podjetij na 
področju raziskav in inovacij ter 
sodelovanje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami.

Ključne dejavnosti so spodbujanje 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih 
organizacij, da oblikujejo nove programe, 
obstoječe pa odprejo za mednarodno in 
medsektorsko usposabljanje, mobilnost in 
razvoj poklicne poti, in sicer s pomočjo 
mehanizma sofinanciranja. S tem se bo 
povečala kakovost usposabljanja 
raziskovalcev v Evropi na vseh stopnjah 
poklicne poti, tudi na ravni doktorata; 
spodbujalo se bo prosto kroženje 
raziskovalcev in znanosti v Evropi; zaradi 
odprtih postopkov zaposlovanja in 
privlačnih delovnih pogojev se bo povečala 
privlačnost poklicne poti raziskovalca; 
podprlo se bo sodelovanje univerz, 
raziskovalnih institucij in podjetij na 
področju raziskav in inovacij ter 
sodelovanje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami. Posebno 
pozornost je treba nameniti enakosti 
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spolov in strukturnim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 111
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji so spremljanje napredka, opredelitev
vrzeli v ukrepih Marie Curie in povečanje 
njihovega učinka. S tem v zvezi bodo 
razviti kazalniki in analizirani podatki 
glede mobilnosti, spretnosti in znanj ter 
poklicnih poti raziskovalcev s 
prizadevanjem za sinergije in tesno 
sodelovanje s podpornimi ukrepi politike 
za raziskovalce, njihove delodajalce in 
financerje, ki se bodo izvajali v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Dejavnost bo nadalje 
namenjena osveščanju o pomenu in 
privlačnosti poklicne poti raziskovalca in 
razširjanju rezultatov s področja raziskav in 
inovacij, ki so bili ustvarjeni s pomočjo 
dela, ki ga podpirajo ukrepi Marie Curie.

Cilji so spremljanje napredka, 
opredeljevanje vrzeli in ovir v ukrepih 
Marie Curie in povečanje njihovega 
učinka. S tem v zvezi bodo razviti 
kazalniki in analizirani podatki glede 
mobilnosti, spretnosti in znanj ter poklicnih 
poti raziskovalcev, kakor tudi glede 
enakosti spolov, s prizadevanjem za 
sinergije in tesno sodelovanje s podpornimi 
ukrepi politike za raziskovalce, njihove 
delodajalce in financerje, ki se bodo 
izvajali v okviru posebnega cilja 
„Odgovorne raziskave in inovacije“. 
Dejavnost bo nadalje namenjena 
osveščanju o pomenu in privlačnosti 
poklicne poti raziskovalca in razširjanju 
rezultatov s področja raziskav in inovacij, 
ki so bili ustvarjeni s pomočjo dela, ki ga 
podpirajo ukrepi Marie Curie. To vključuje 
tudi posebne ukrepe, namenjene 
odpravljanju ovir za mobilnost žensk.

Or. en

Predlog spremembe 112
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najsodobnejše raziskovalne infrastrukture 
so vedno bolj zapletene in drage in pogosto 
zahtevajo integracijo različne opreme, 
storitev in podatkovnih virov ter obširno 

Najsodobnejše raziskovalne infrastrukture 
so vedno bolj zapletene in drage in pogosto 
zahtevajo integracijo različne opreme, 
storitev in podatkovnih virov ter obširno 
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nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podporo
vseh raziskovalnih infrastruktur, ki jih 
potrebuje. Evropski pristop k 
raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi 
izvajanja načrta Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalne infrastrukture 
(ESFRI), vključevanja in odpiranja 
nacionalnih raziskovalnih objektov in 
razvoja elektronskih infrastruktur, ki 
podpirajo digitalni evropski raziskovalni 
prostor. Mreže raziskovalnih struktur po 
Evropi krepijo njeno bazo človeškega 
kapitala, saj zagotavljajo usposabljanje za 
novo generacijo raziskovalcev in inženirjev 
na svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje.

nadnacionalno sodelovanje. Nobena država 
nima sama dovolj sredstev za podpiranje
vseh raziskovalnih infrastruktur, ki jih 
potrebuje, zato so pomembne uveljavljene 
evropske raziskovalne infrastrukture, ki 
so se izkazale za odličen primer 
združevanja virov in zagotavljanja dodane 
vrednosti skupnega pristopa v zadnjih 
štiridesetih letih. Evropski pristop k 
raziskovalnim infrastrukturam je v 
preteklih letih izredno napredoval zaradi 
izvajanja načrta Evropskega strateškega 
foruma za raziskovalne infrastrukture 
(ESFRI), vključevanja in odpiranja 
nacionalnih raziskovalnih objektov in 
razvoja elektronskih infrastruktur, ki 
podpirajo odprt in uspešen digitalni 
evropski raziskovalni prostor. Mreže 
raziskovalnih struktur po Evropi krepijo 
njeno bazo človeškega kapitala, saj 
zagotavljajo usposabljanje za novo 
generacijo raziskovalcev in inženirjev na 
svetovni ravni in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba obstoječe izkušnje sodelovanja na tem področju, ki je evropskim 
raziskovalnim infrastrukturam zagotovilo uveljavljenost in svetovni ugled .

Predlog spremembe 113
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, 
spodbujanju nastanka novih objektov, 

Nadaljnji razvoj in obširnejša uporaba 
razvojnih infrastruktur na ravni Unije bosta 
precej prispevala k razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Medtem ko vloga 
držav članic pri razvoju in financiranju 
raziskovalnih infrastruktur ostaja v 
središču, ima Unija pomembno vlogo pri 
podpiranju infrastruktur na ravni Unije, na 
primer pri usklajevanju dejavnosti 
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omogočanju širokega dostopa do 
nacionalnih infrastruktur in zagotavljanju, 
da so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, ampak 
tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na svetovni 
ravni.

porazdeljenih evropskih raziskovalnih 
infrastruktur, spodbujanju nastanka novih 
objektov, omogočanju širokega dostopa do 
nacionalnih infrastruktur in zagotavljanju, 
da so regionalne, nacionalne, evropske in 
mednarodne politike dosledne in 
učinkovite. Združevanje sredstev ni 
potrebno samo za to, da se izognemo 
podvajanju prizadevanj ter za usklajevanje 
in racionalizacijo uporabe objektov, ampak 
tudi za pridobivanje in upravljanje 
raziskovalnih struktur za Unijo na svetovni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 114
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacijske in komunikacijske 
tehnologije so preoblikovale znanost, tako 
da so omogočile sodelovanje na daljavo, 
masovno obdelavo podatkov, preskuse in 
silico in dostop do oddaljenih virov. 
Raziskave so vedno bolj nadnacionalne in 
interdisciplinarne ter zahtevajo uporabo 
infrastruktur za informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ki so 
nadnacionalne tako kot sama znanost. 
Zato je ustrezno, da se 35 % proračuna v 
okviru tega posebnega cilja nameni 
raziskavam in inovacijam na področju 
elektronskih infrastruktur.

Or. en

Obrazložitev

Pomembna vloga informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri razvoju sodobne znanosti 
in inovacij zahteva minimalno podporo za tovrstne infrastrukture.
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Predlog spremembe 115
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov; in razvoj, uporabo in 
delovanje elektronskih infrastruktur.

Namen je zagotoviti izvajanje in delovanje 
Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture in drugih 
raziskovalnih infrastruktur na svetovni 
ravni, vključno z razvojem regionalnih 
partnerskih objektov evropskega interesa, 
ter nadnacionalni dostop do evropskih 
raziskovalnih infrastruktur svetovnega 
ugleda; povezovanje nacionalnih 
raziskovalnih infrastruktur ter 
nadnacionalni dostop do njih; in razvoj, 
uporabo in delovanje elektronskih 
infrastruktur, da bi zagotovili njihovo 
vodilno zmogljivost na področju mrežnega 
delovanja, računalništva in znanstvenih 
podatkov na svetovni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Veliko raziskovalnih infrastruktur je porazdeljenih v več državah članicah; medtem ko se 
bodo osnovni stroški za izvajanje teh infrastruktur krili iz nacionalnih obveznosti, bo 
financiranje EU za nadnacionalne elemente nujno potrebno za ustvarjanje njihove evropske 
dodane vrednosti.

Predlog spremembe 116
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je spodbuditi raziskovalne 
infrastrukture, da med prvimi sprejmejo 
tehnologijo, spodbujanje partnerstva na 
področju raziskav in razvoja z industrijo, 
pospeševanje njihove uporabe 
raziskovalnih infrastruktur v industrijske 
namene in spodbujanje oblikovanja 
inovacijskih grozdov. Ta dejavnost podpira 
tudi usposabljanje in/ali izmenjavo osebja, 

Namen je spodbuditi raziskovalne 
infrastrukture, da med prvimi sprejmejo ali 
razvijejo tehnologijo, spodbujanje 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
z industrijo, pospeševanje njihove uporabe 
raziskovalnih infrastruktur v industrijske 
namene in spodbujanje oblikovanja 
inovacijskih grozdov. Ta dejavnost podpira 
tudi izobraževanje in usposabljanje in/ali 
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ki upravlja z raziskovalnimi 
infrastrukturami.

izmenjavo osebja, ki uporablja in upravlja 
raziskovalne infrastrukture, in sistem 
izmenjave vodilnega osebja in projektnih 
vodij.

Or. en

Obrazložitev

Mobilnost osebja znotraj evropskih raziskovalnih infrastruktur je zelo slaba in temelji na 
posameznih in začasnih rešitvah. Mobilnost osebja bo bistveno izboljšal poseben sistem 
izmenjave vodilnega osebja in projektnih vodij.

Predlog spremembe 117
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 – točka 4.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen je podpreti partnerstva med 
zadevnimi oblikovalci politike in organi za 
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij za dejavnosti odločanja ter izvajanje 
dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Namen je podpreti partnerstva med 
zadevnimi oblikovalci politike in organi za 
financiranje, načrtovanje in spremljanje 
orodij za dejavnosti odločanja ter izvajanje 
dejavnosti mednarodnega sodelovanja.
Evropske raziskovalne infrastrukture 
prejemajo podporo za dejavnosti na 
področju mednarodnih odnosov, prav tako 
pa se je treba z njimi posvetovati v procesu 
oblikovanja evropske strategije za 
mednarodno sodelovanje na področju 
raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Evropske raziskovalne infrastrukture imajo obsežno strokovno znanje na ustreznih področjih 
mednarodnega sodelovanja, zato jih je treba uporabljati kot prednostne tematske vire pri 
določanju strategije EU za mednarodno sodelovanje na področju raziskav.

Predlog spremembe 118
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. SPODBUJANJE ODLIČNOSTI IN 
POVEČEVANJE UDELEŽBE
4a.1 Posebni cilj
Posebni cilj je v celoti izkoristiti potencial 
evropskega bazena talentov ter povečati in 
pravično porazdeliti koristi gospodarstva, 
ki temelji na inovacijah, po vseh državah 
in regijah in med vsemi državljani Unije.
Pri sklicevanju na cilje politike Unije na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja 
PDEU jasno navaja, da „Unija na vsem 
svojem območju spodbuja podjetja, tudi 
mala in srednja, raziskovalne centre in 
univerze pri njihovih visokokakovostnih 
raziskovalnih in tehnološkorazvojnih 
dejavnostih“.
Dejansko je zagotavljanje razširjenosti 
raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti 
po vseh državah članicah že dolgo 
pomemben cilj politike Unije. Vendar 
kljub sedanji težnji k približevanju 
inovacijskih dosežkov posameznih držav 
članic še vedno obstajajo velike razlike 
med državami EU 27, kot navaja 
Statistični pregled pobude Unija inovacij 
2011. Poleg tega obstaja možnost, da bo 
sedanja finančna kriza z omejevanjem 
nacionalnih proračunov še bolj povečala 
vrzel med „vodilnimi na področju 
inovacij“ in „zmernimi inovatorji“.
4a.2 Utemeljitev in dodana vrednost Unije
Evropa mora za dosego trajnostne, 
vključujoče in pametne družbe kar najbolj 
izkoristiti znanje, ki je na voljo v Uniji, in 
sprostiti neizkoriščene možnosti na 
področju raziskav in inovacij. To je pravi 
evropski izziv, ki je odločilen za našo 
mednarodno konkurenčnost in ki ga 
države članice same ne morejo rešiti.
S podpiranjem in povezovanjem bazenov 
odličnosti v vseh sektorjih in regijah ter s 
spodbujanjem odličnosti po vsem ozemlju 
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Unije bodo predlagane dejavnosti 
prispevale h krepitvi evropskega 
raziskovalnega prostora.
4a.3 Splošne smernice dejavnosti
Da bi zagotovil učinkovitost financiranja 
raziskav in inovacij, mora biti program 
Obzorje 2020 odprt za širok krog 
udeležencev, tudi za nove, in mora 
ohraniti odličnost, kjer obstaja. Zato je 
treba talent gojiti in podpirati, da bi 
prerasel v odličnost, kar bi raziskovalcem 
in inovatorjem po vsej Evropi omogočilo 
izkoriščanje instrumentov, omrežij in 
financiranja v okviru programa 
Obzorje 2020. 
Dejavnosti bodo namenjene sprostitvi 
potencialne odličnosti s podpiranjem 
učenja politike ter mrežnega delovanja in 
medinstitucionalnega sodelovanja, s 
čimer se krepijo povezave med 
raziskovalci in inovatorji v vseh državah 
članicah, ter privabljanju izjemnih 
akademikov v institucije z jasnim 
potencialom za raziskovalno odličnost, in 
sicer s povezovanjem nosilcev in 
uporabnikov pravic intelektualne lastnine 
ter spodbujanjem priložnosti za 
usposabljanje. Te dejavnosti vključujejo:
(a) povezovanje nastajajočih centrov 
odličnosti v inovacijsko manj uspešnih 
državah članicah in regijah z vodilnimi 
mednarodnimi partnerji drugod po 
Evropi;
(b) objavljanje razpisov za ustanavljanje 
mednarodno konkurenčnih raziskovalnih 
središč v kohezijskih regijah; na razpisih 
bi morale sodelovati skupine, ki bi 
vključevale po eno inovativno, vendar 
manj razvito regijo, in mednarodno 
priznan center odličnosti drugod v Evropi;
(c) ustanavljanje mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
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pomagalo, da v celoti izkoristijo svoj 
potencial in se s tem ustvarijo enake 
pogoje za raziskave in inovacije v 
evropskem raziskovalnem prostoru;
(d) podeljevanje „oznake odličnosti“ 
pozitivno ocenjenim predlogom projektov 
Evropskega raziskovalnega sveta ali 
Marie Sklodowske-Curie ali skupnim 
predlogom projektov, ki niso mogli prejeti 
finančnih sredstev zaradi proračunskih 
omejitev;
(e) podeljevanje „oznake odličnosti“ 
dokončanim projektom, da bi olajšali 
financiranje nadaljnjih ukrepov (npr. 
pilotnih in predstavitvenih projektov ali 
izrabe rezultatov) v okviru nacionalnih ali 
regionalnih virov;
(f) dodeljevanje „povratnih štipendij“ v 
okviru Evropskega raziskovalnega sveta 
raziskovalcem, ki trenutno delajo zunaj 
Evrope in v prihodnje želijo delati v 
Evropi, ali raziskovalcem, ki že delajo v 
Evropi in se želijo preseliti v manj razvito 
regijo;
(g) namenjanje vsaj 5 % zneska za 
dejavnosti, ki sodijo v prednostni nalogi 
„Vodilni položaj v industriji“ in 
„Družbeni izzivi“, da bi finančno podprli 
dopolnilne sporazume, ki so jih podpisale 
organizacije, upravičene do skupnih 
raziskovalnih projektov, z drugimi 
subjekti in organizacijami, predvsem 
tistimi s sedežem v državah, ki ne 
sodelujejo neposredno pri projektih, 
katerih posebni cilj je omogočiti 
priložnosti za usposabljanje (za doktorska 
in podoktorska delovna mesta);
(h) krepitev uspešnih omrežij, namenjenih 
zagotavljanju visokokakovostnega 
mrežnega delovanja institucij na področju 
raziskav in inovacij. Posebna pozornost 
bo namenjena okviru COST, da bi 
spodbudili dejavnosti opredeljevanja in 
povezovanja „območij 
odličnosti“(visokokakovostne znanstvene 
skupnosti in raziskovalci na začetku 
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poklicne poti) po vsej Evropi;
(i) razvijanje posebnih mehanizmov 
usposabljanja v zvezi s tem, kako 
sodelovati v programu Obzorje 2020, pri 
čemer je treba v celoti izkoristiti obstoječa 
omrežja, kot so nacionalne kontaktne 
točke;
(j) zagotavljanje doktorskih in 
podoktorskih štipendij ter štipendij za 
dodatno izpopolnjevanje inženirjev, da 
bodo lahko dostopali do vseh 
mednarodnih raziskovalnih infrastruktur 
v Evropi, vključno z infrastrukturami, ki 
jih upravljajo mednarodne znanstvene 
organizacije;
(k) podpiranje razvoja in spremljanja 
strategij pametne specializacije. 
Oblikovan bo mehanizem za pomoč 
politikam, prav tako pa bo poenostavljeno 
učenje politike na regionalni ravni na 
podlagi mednarodnih strokovnih ocen in 
izmenjave najboljših praks;
(l) vzpostavitev spletnega trga, na katerim 
je mogoče oglaševati intelektualno 
lastnino, da bi združili nosilce in 
uporabnike pravic intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 119
Predlog uredbe
Priloga I – Del I – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. ODGOVORNE RAZISKAVE IN 
INOVACIJE
4b.1 Posebni cilj
Posebni cilj je vzpostaviti učinkovit dialog 
med znanostjo in družbo, zaposliti nove 
talentirane raziskovalce na področju 
znanosti ter povezati znanstveno odličnost 
z družbeno ozaveščenostjo in 
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odgovornostjo.
Hiter napredek v sodobnih znanstvenih 
raziskavah in inovacijah je izpostavil 
pomembna etična, pravna in socialna 
vprašanja, ki zahtevajo okrepljen odnos in 
sodelovanje med znanostjo in družbo.
Iskanje pravih rešitev za izzive, s katerimi 
se srečuje Evropa, zahteva vključevanje 
čim več različnih udeležencev v 
raziskovalni in inovacijski proces. 
Medsebojno delovanje znanosti in družbe 
je bilo vedno omejeno na enosmerni 
prenos znanja s strokovnjakov na 
državljane od zgoraj navzdol. Da bi 
ustvarili odprto, učinkovito in 
demokratično družbo, ki temelji na 
znanju, je potreben dvosmerni dialog, ki 
presega tradicionalno znanstveno 
izobraževanje ali sedanje obravnavanje 
državljanov le kot uporabnikov izsledkov 
raziskav. Ta dialog bo nedvomno 
omogočil odgovornejše nadaljnje 
izvajanje znanstvenih raziskav in inovacij.
Unija mora zaposliti talentirane 
raziskovalce, da bi povečala svojo 
konkurenčno prednost v svetovnem 
gospodarstvu. Unija za doseganje cilja 
1 milijona neto dodatnih raziskovalcev v 
Evropi do leta 2020, s čimer bi uresničila 
cilj intenzivnosti raziskav in razvoja v 
višini 3 % BDP, potrebuje najboljše mlade 
znanstvenike ter raznoliko delovno silo z 
uravnoteženo zastopanostjo spolov.
Privabljanje višjega deleža mladih k 
znanosti in tehnologiji se je izkazalo za 
izredno težko, prav tako pa v Evropi 
obstaja čedalje večja zaskrbljenost, da se 
mnogi mladi talentirani ljudje ne bodo 
odločali za poklice na teh področjih. Poleg 
tega je treba zagotoviti, da bodo ljudje, ki 
so se odločili za poklic v znanosti in 
tehnologiji, ohranili svoje navdušenje in 
motivacijo ter imeli priložnost za osebni 
razvoj, ne da bi se jim bilo treba odreči 
svoji poklicni poti.
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V znanosti se srečujemo tudi z jasno 
neuravnoteženo zastopanostjo spolov. Če 
želi Evropa zagotoviti financiranje 
uspešnega in učinkovitega raziskovalnega 
in inovacijskega programa, mora 
nameniti posebno pozornost premajhni 
zastopanosti žensk v znanosti in 
nezadostnemu upoštevanju razlik med 
spoloma na področju raziskav.
4b.2 Utemeljitev in dodana vrednost Unije
Širjenje socialne in politične podpore na 
znanost in tehnologijo v vseh državah 
članicah je vedno bolj pomembno 
vprašanje, ki ga je sedanja gospodarska še 
bolj poudarila: v demokratičnih družbah 
zahteva dajanje prednosti javnemu 
vlaganju v področje znanosti veliko 
socialnih in političnih podpornikov, ki v 
znanosti zasledujejo enake vrednote, ki so 
ustrezno izobraženi in ki lahko priznajo 
svoje prispevke k znanju, družbi in 
gospodarskemu napredku.
Ploden in bogat dialog med znanostjo in 
družbo bo zagotovo prispeval k 
odgovornejši znanosti in razvoju politik, 
ki bolj upošteva državljane. Raznolik 
„naravni laboratorij“ Evrope in različne 
vizije, ki se pojavljajo po celotni celini, 
zagotavljajo dodano vrednost, ki krepi 
vlogo dialoga med različnimi udeleženci.
Poleg tega bo spodbujanje znanstvene 
kulture v Evropi okrepilo demokratične in 
humanistične vrednote ter pomagalo 
povečati zanimanje za poklice v znanosti 
in tehnologiji. Uspeh evropskega sistema 
znanosti in tehnologije je odvisen od 
njegove sposobnosti za privabljanje 
novega talenta.
4b.3 Splošne smernice dejavnosti
Ukrepi morajo biti namenjeni 
privabljanju novega talenta k preučevanju 
znanosti in tehnologije v evropskih 
družbah in odpravi razlik med spoloma v 
človeških virih, zaposlenih na področju 
raziskav v Uniji. Prav tako se bodo 
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izvajala prizadevanja za povečanje naše 
zmogljivosti vključevanja znanstvenega in 
tehnološkega znanja in metod v procese 
odločanja, razvijanje mehanizmov, ki 
omogočajo širitev in poglabljanje 
družbenega vrednotenja možnosti, 
preprečevanje nadaljnjega izvajanja 
populističnih gibanj in gibanj proti 
znanosti ter zagotavljanje, da se etične in 
družbene vrednote upoštevajo v celotnem 
inovacijskem procesu.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) povečevanje privlačnosti poklicev v 
znanosti in tehnologiji za mlade študente 
ter spodbujanje trajnostnega sodelovanja 
med šolami in raziskovalnimi instituti;
(b) zagotavljanje enakosti med spoloma z 
dveh vidikov: zagotavljanje enakosti v 
poklicih na področju raziskav in 
vključevanje razsežnosti spolov v razvoj 
raziskav;
(c) spodbujanje vključevanja družbe v 
vprašanja znanosti in inovacij; 
spremljanje dojemanja znanosti s strani 
državljanov in podpiranje vključevanja 
državljanov v politiko na področju 
raziskav in inovacij;
(d) zagotavljanje znanstvene pismenosti 
državljanov s formalnim in neformalnim 
znanstvenim izobraževanjem ter 
razširjanje znanstvenih dejavnosti v 
znanstvenih centrih, ki sta bistvena 
pogoja za razvoj prihodnje družbe kot 
delovne sile in njen soobstoj v 
demokraciji;
(e) spodbujanje odprtega dostopa do 
znanstvenih rezultatov in podatkov, da bi 
povečali znanstveno odličnost in 
gospodarsko konkurenčnost;
(f) razvoj upravljanja za zagotavljanje 
odgovornih raziskav in inovacij s strani 
vseh zainteresiranih strani (raziskovalcev, 
javnih organov, industrije), ki upoštevajo 
potrebe in želje družbe, ter spremljanje 
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njegovega razvoja;
(g) izboljšanje znanja v zvezi s 
komunikacijo na področju znanosti, s 
čimer bi se izboljšala kakovost in 
učinkovitost medsebojnega delovanja 
znanstvenikov, splošnih medijev in 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 120
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije. 
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije 
in ustvarjanje novih delovnih mest. 
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam ter 
novim uporabam in trajnostnim pristopom
(npr. na področju vesolja, prometa, okolja, 
zdravja itd.). Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
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politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en

Obrazložitev

Ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev konkurenčnosti Evrope sta v sedanjih razmerah 
nujno potrebna.

Predlog spremembe 121
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju, vendar 
je trenutno razdrobljeno v nacionalnih 
programih, ki jih izvaja manjše število 
držav članic Unije. Da bi ohranili 
konkurenčnost Unije, zavarovali vesoljsko 
infrastrukturo Unije, kot je Galileo, in 
ohranili prihodnjo vlogo Unije v vesolju, je 
potrebno usklajevanje na ravni Unije na 
področju raziskovanja vesolja (prim. 
člen 189 PDEU). Poleg tega inovativne 
storitve in aplikacije za uporabnike, pri 
katerih se uporabljajo informacije, 
pridobljene v vesolju, predstavljajo 
pomemben vir rasti in ustvarjanja delovnih 
mest.

Vesolje je hitro rastoč sektor, ki prinaša 
informacije, pomembne za številna 
področja moderne družbe, izpolnjuje njene 
temeljne zahteve, obravnava znanstvena 
vprašanja in ščiti položaj Unije kot 
pomembnega akterja v mednarodnem 
obsegu. Raziskovanje vesolja podpira vse 
dejavnosti, ki se izvajajo v vesolju. Da bi 
ohranili konkurenčnost Unije, zavarovali 
vesoljsko infrastrukturo Unije, kot je 
Galileo, in ohranili prihodnjo vlogo Unije v 
vesolju, je potrebno usklajevanje na ravni 
Unije na področju raziskovanja vesolja 
(prim. člen 189 PDEU). To se doseže v 
tesnem sodelovanju z Evropsko vesoljsko 
agencijo. Poleg tega inovativne storitve in 
aplikacije za uporabnike, pri katerih se 
uporabljajo informacije, pridobljene v 
vesolju, predstavljajo pomemben vir rasti 
in ustvarjanja delovnih mest, njihov razvoj 
pa je pomembna priložnost za Unijo.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tehnologije vsebin in upravljanje 
informacij: IKT za digitalne vsebine in 
ustvarjalnost;

(d) tehnologije vsebin in upravljanje 
informacij: IKT za digitalne vsebine, 
kulturne industrije, ki vključujejo 
kulturno dediščino in turizem, ter 
ustvarjalnost;

Or. en

Predlog spremembe 123
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) kvantne tehnologije: naslednja 
generacija naprav IKT, ki uporabljajo 
kombinacijo kvantne fizike in 
informacijske znanosti.

Or. en

Obrazložitev

Kvantne tehnologije so ključne za razvoj naslednje generacije naprav IKT s kombinacijo 
kvantne fizike in informacijske vede. V celoti podpira nove načine računalništva s 
kakovostnimi novimi in močnimi algoritmi na podlagi kvantnih načel. Sedanja raven nadzora 
nad kvantno dinamiko, ki je prispevala k inženiringu kvantnega vedenja v fizičnih sistemih, 
omogoča nove načine računalništva in sporočanja brez primere ter s tem ustvarja novo 
pojmovno platformo, ki služi kot podlaga za družino potencialno prebojnih tehnologij.

Predlog spremembe 124
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za teh šest pomembnih dejavnosti se 
pričakuje, da bodo pokrile celoten razpon 
potreb. Te vključujejo vodilni položaj v 

Za teh sedem pomembnih dejavnosti se 
pričakuje, da bodo pokrile celoten razpon 
potreb. Te vključujejo vodilni položaj v 
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industriji na področju splošnih rešitev, 
proizvodov in storitev na podlagi IKT, 
potrebnih za spoprijemanje z velikimi 
družbenimi izzivi in v uporabo usmerjene 
načrte za raziskave in inovacije na 
področju IKT, ki bodo podprti v okviru 
ustreznega družbenega izziva.

industriji na področju splošnih rešitev, 
proizvodov in storitev na podlagi IKT, 
potrebnih za spoprijemanje z velikimi 
družbenimi izzivi in v uporabo usmerjene 
načrte za raziskave in inovacije na 
področju IKT, ki bodo podprti v okviru 
ustreznega družbenega izziva.

Or. en

Predlog spremembe 125
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 
izdelavo prototipov.

Teh sedem pomembnih dejavnosti 
vključuje tudi raziskovalne infrastrukture, 
značilne za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 
izdelavo prototipov.

Or. en

Predlog spremembe 126
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nanotehnologije so spekter razvijajočih se 
tehnologij z dokazanim potencialom, ki 
imajo po tem, ko je raziskava prenesena v 
prelomne proizvode in proizvodne 
postopke, revolucionaren učinek na 
področju npr. materialov, IKT, bioloških 
ved, zdravstvenega varstva in blaga za 
široko porabo.

Nanotehnologije so spekter razvijajočih se 
tehnologij z dokazanim potencialom, ki 
imajo po tem, ko je raziskava prenesena v 
konkurenčne proizvode in proizvodne 
postopke, revolucionaren učinek na 
področju npr. materialov, IKT, bioloških 
ved, zdravstvenega varstva in blaga za 
široko porabo.
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Predlog spremembe 127
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Učinkovita sinteza in proizvodnja 
nanomaterialov, sestavnih delov in 
sistemov.
Osredotočanje na nove dejavnosti, 
pametno vključevanje novih in obstoječih 
procesov ter nadgradnja, da bi dosegli 
množično proizvodnjo proizvodov in 
prožne obrate, kar zagotavlja učinkovit 
prenos znanja v industrijske inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 128
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Razvijanje novega orodja za 
oblikovanje, simulacijo in karakterizacijo 
nanomaterialov, sestavnih delov in 
sistemov ter ravnanje z njimi.
To orodje je namenjeno preučevanju, 
upodabljanju in nadzoru novih 
nanomaterialov in sistemov na nanoravni.

Or. en

Predlog spremembe 129
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Učinkovito spajanje in proizvodnja 
nanomaterialov, sestavnih delov in 
sistemov

črtano

Osredotočanje na nove dejavnosti, 
pametno vključevanje novih in obstoječih 
procesov ter naknaden razvoj, da bi 
dosegli množično proizvodnjo proizvodov 
in večnamenskih obratov, ki zagotavlja 
učinkovit prenos znanja v industrijske 
inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 130
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnovo za nove proizvode, 
npr. CO2 kot podlago za fine kemikalije.

Spodbujajo se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnove za nove proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Preveč specifično kot primer in lahko vpliva na osredotočenost prihodnjih raziskav.

Predlog spremembe 131
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in razvoj za nove in inovativne 
tehnike in sisteme.

Raziskave in razvoj za nove in inovativne 
proizvodne tehnike za materiale, sestavne 
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dele in sisteme.

Or. en

Predlog spremembe 132
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
obnašanje potrošnikov, ki zmanjšuje 
povpraševanje po energiji in spodbuja 
proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika.

Razvoj novih materialov, sestavnih delov, 
proizvodov in uporab ter obnašanje 
potrošnikov, ki zmanjšuje povpraševanje 
po energiji in spodbuja proizvodnjo z 
nizkimi emisijami ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 133
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
ohranjanjem materialov, ki imajo 
zgodovinsko ali kulturno vrednost.

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti na osnovi 
novih materialov.

Or. en

Predlog spremembe 134
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) Optimizacija uporabe materialov črtano
Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe 
materialov in pristopi inovativnega 



PE489.637v02-00 84/147 PR\905549SL.doc

SL

poslovnega modela.

Or. en

Obrazložitev

Vključeno že v druge razdelke.

Predlog spremembe 135
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih tehnoloških področij, kot so 
sintetična biologija, bioinformatika in 
sistemska biologija, ki obetajo popolnoma 
nove načine uporabe.

Razvoj novih tehnoloških področij, kot so 
sintetična biologija, bioinformatika in 
sistemska biologija, ki obetajo popolnoma 
nove proizvode, načine uporabe in 
tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 136
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj industrijske biotehnologije za 
konkurenčne industrijske proizvode in 
procese (npr. na področju kemije, zdravja, 
rudarstva, energije, celuloze in papirja, 
tekstila, škroba, živilske predelave) in 
njene okoljske razsežnosti.

Razvoj industrijske biotehnologije za 
konkurenčne industrijske materiale,
proizvode in trajnostne procese (npr. na 
področju kemikalij, zdravja, rudarstva, 
energije, celuloze in papirja, tekstila, 
škroba, živilske predelave) in njene 
okoljske in zdravstvene razsežnosti.

Or. en

Predlog spremembe 137
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka c – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj tehnoloških platform (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekularna orodja) za krepitev vodilnega 
položaja in konkurenčne prednosti v 
številnih gospodarskih sektorjih.

Razvoj tehnoloških platform (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekularna orodja in platforme na 
podlagi celic) za krepitev vodilnega 
položaja in konkurenčne prednosti v 
številnih sektorjih z učinkom na 
gospodarstvo. Ta pristop lahko dodatno 
okrepi potencial novih malih in srednjih 
podjetij ter bistveno skrajša obdobje, ki je 
potrebno za trženje.

Or. en

Predlog spremembe 138
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji razdrobljeno v nacionalnih 
programih nekaj držav članic. Da bi 
ohranili tehnološko in konkurenčno 
prednost, je potreben ukrep na ravni Unije, 
ki bo usklajeval raziskovanje vesolja, 
spodbujal sodelovanje raziskovalcev iz 
vseh držav članic in zmanjšal ovire za 
čezmejne skupne projekte raziskovanja 
vesolja. To je treba izvesti z usklajevanjem 
z Evropsko vesoljsko agencijo, ki uspešno 
upravlja industrijski razvoj satelitov in 
misije globoko v vesolje na medvladni 
podlagi z manjšim številom držav EU vse 
od leta 1975. Poleg tega bodo informacije, 
ki jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji obravnavano v nacionalnih 
programih držav članic. Da bi ohranili 
tehnološko in konkurenčno prednost, je 
potreben ukrep na ravni Unije, ki bo 
usklajeval raziskovanje vesolja, spodbujal 
sodelovanje raziskovalcev iz vseh držav 
članic in zmanjšal ovire za čezmejne 
skupne projekte raziskovanja vesolja. To je 
treba izvesti z usklajevanjem z Evropsko 
vesoljsko agencijo, ki uspešno upravlja 
industrijski razvoj satelitov in misije 
globoko v vesolje na medvladni podlagi z 
manjšim številom držav EU vse od 
leta 1975. Poleg tega bodo informacije, ki 
jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
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uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 
pobud Unije, Galileo in GMES.

uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 
pobud Unije, Galileo in GMES.

Or. en

Predlog spremembe 139
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To obsega ohranjanje in razvoj 
konkurenčne in podjetniške vesoljske 
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

To obsega ohranjanje in razvoj 
konkurenčne, čiste in podjetniške vesoljske 
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

Or. en

Obrazložitev

Opozarja na okoljska izboljšanja, potrebna v vesoljskem sektorju.

Predlog spremembe 140
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, validacije in 
standardizacije podatkov, pridobljenih iz 
vesolja, se lahko precej poveča 
izkoriščanje podatkov, pridobljenih z 

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, validacije in 
standardizacije podatkov, pridobljenih iz 
vesolja, se lahko precej poveča 
izkoriščanje podatkov, pridobljenih z 
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evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki in njihovega širjenja 
lahko zagotovijo tudi visok donos na 
naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi, zlasti, če so usklajene na globalni 
ravni, npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje, 
evropskega programa satelitske navigacije 
Galileo ali Mednarodnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) za vprašanja 
na področju podnebnih sprememb.

evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki in njihovega širjenja 
lahko zagotovijo tudi visok donos na 
naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi, zlasti, če so usklajene na globalni 
ravni, npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje in 
prispevka Evrope k programu za globalno 
nadzorovanje okolja in varnosti (GMES), 
evropskega programa satelitske navigacije 
Galileo ali Mednarodnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) za vprašanja 
na področju podnebnih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

Za večjo jasnost v zvezi s povezavo med programom Obzorje 2020 in ključnih vesoljskih 
programov EU, zlasti GMES, ter povezavo med GMES in Globalnim sistemom sistemov za 
opazovanje Zemlje.

Predlog spremembe 141
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega banke običajno ne znajo dovolj 
ceniti vrednosti znanja, na primer 
intelektualne lastnine, zato pogosto niso 
pripravljene vlagati v podjetja, ki temeljijo 
na znanju. Zaradi tega številna ugledna 
velika in mala podjetja ne morejo pridobiti 
posojil za dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij z večjim tveganjem.

Poleg tega banke običajno ne znajo dovolj 
ceniti vrednosti znanja, na primer 
intelektualne lastnine, zato pogosto niso 
pripravljene vlagati v podjetja, ki temeljijo 
na znanju. Zaradi tega številna ugledna 
velika in mala podjetja ne morejo pridobiti 
posojil za dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij z večjim tveganjem. Evropska 
investicijska banka, ki upravlja dolžniški 
instrument v imenu Komisije, bo imela 
nalogo izdajanja posojil za projekte z 
velikim tehnološkim tveganjem in ne le 
ponujanja posojil po obrestni meri, nižji 
od tržne, za projekte z majhnim 
tehnološkim tveganjem. Dolžniški 
instrument bo na področju energije 
prispeval k izpeljavi projektov, ki imajo v 
povprečju večje tehnološko tveganje kot 
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projekti, financirani iz Sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
(RSFF) sedmega okvirnega programa. Na 
voljo bo financiranje v obliki 
nezavarovanih posojil. 

Or. en

Obrazložitev

V okviru RSFF so bile običajno financirane predstavitve energetske tehnologije s primerljivo 
majhnim tveganjem. Z novim instrumentom je treba financirati projekte z večjim profilom 
tveganja. Mala in srednja podjetja z majhno bilančno vsoto bi lahko uporabila nezavarovana 
posojila za uresničevanje želje po rasti v začetni fazi.

Predlog spremembe 142
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta problem prav tako bistveno vpliva na 
procese prenosa znanja in tehnologije 
med področjem javnih raziskav, ki jih 
izvajajo univerze in raziskovalna središča, 
in podjetji, kjer je potrebno preverjanje, v 
obliki ustrezne zasnove koncepta, na 
podlagi katerega bi pokazali inovacijski 
potencial, ki ga bosta preneseno znanje in 
tehnologija uvedla na trg.

Or. es

Predlog spremembe 143
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
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na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost.

na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim tveganjem, vendar tudi 
velikim potencialom za odličnost.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno za podporo zlasti inovacij z velikim tveganjem/velikimi koristmi, ki so pogosto 
bolj radikalne in prebojne, vendar jih tradicionalni finančni posredniki ne želijo financirati.

Predlog spremembe 144
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na to, da je eden od ciljev 
Obzorja 2020 prispevati k zmanjšanju 
vrzeli med raziskavami in razvojem ter 
inovacijami, kar bi olajšalo uvedbo novih 
ali izboljšanih proizvodov in storitev na 
trg in priznalo ključno vlogo, ki jo ima 
faza zasnove koncepta v procesu prenosa 
znanja, bodo vzpostavljeni mehanizmi, ki 
omogočajo financiranje faz zasnove 
koncepta, potrebnih za oceno 
pomembnosti, ustreznosti in prihodnjega 
inovacijskega učinka rezultatov raziskav 
ali izumov, ki jih je treba prenesti.

Or. es

Predlog spremembe 145
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zasnova koncepta podpira procese 
prenosa znanja in tehnologije v fazah 
pred začetkom uporabe koncepta v 
industriji, da bi preverili in po potrebi 
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povečali inovacijski učinek prenosa na 
trg, s čimer bi zmanjšali negotovost in 
tveganja, povezana s prenosom rezultatov 
raziskav in izumov, ki izhajajo iz javnih 
raziskav, v proizvodni sektor.

Or. es

Predlog spremembe 146
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj predlaganih ukrepov je dopolnjevanje 
nacionalnih in regionalnih poslovnih 
inovacijskih politik in programov, 
pospeševanje sodelovanja med MSP in 
drugimi akterji, pomembnimi na področju 
inovacij, premostitev vrzeli med 
raziskavami/razvojem in uspešnim tržnim 
uveljavljanjem, zagotavljanje okolja, 
prijaznejšega do poslovnih inovacij, in 
podpiranje upoštevanja spremenljive 
narave inovacijskih procesov, novih 
tehnologij, trgov in poslovnih modelov.

Cilj predlaganih ukrepov je dopolnjevanje 
nacionalnih in regionalnih poslovnih 
inovacijskih politik in programov, 
pospeševanje sodelovanja med MSP in 
drugimi akterji, pomembnimi na področju 
inovacij, premostitev vrzeli med 
raziskavami/razvojem in uspešnim tržnim 
uveljavljanjem, zagotavljanje okolja, 
prijaznejšega do poslovnih inovacij, 
vključno z ukrepi na strani povpraševanja
in drugimi ukrepi, usmerjenimi v krepitev 
prenosa raziskav, ki se izvajajo v javni 
sferi, v proizvodno strukturo, in podpiranje 
upoštevanja spremenljive narave 
inovacijskih procesov, novih tehnologij, 
trgov in poslovnih modelov.

Or. es

Predlog spremembe 147
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeležba pri raziskavah in inovacijah 
Unije krepi zmogljivost MSP na področju 
raziskav in razvoja ter tehnologije, da 
ustvarjajo, črpajo in uporabljajo novo 
znanje, pospešuje gospodarsko izkoriščanje 

Udeležba pri raziskavah in inovacijah 
Unije krepi zmogljivost MSP na področju 
raziskav in razvoja ter tehnologije, da 
ustvarjajo, črpajo in uporabljajo novo 
znanje, pospešuje gospodarsko izkoriščanje 
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novih rešitev, povečuje inovacije v 
proizvodnih, storitvenih in poslovnih 
modelih, spodbuja poslovne dejavnosti na 
večjih trgih in internacionalizira mreže 
znanj MSP. MSP, ki imajo vzpostavljeno 
dobro upravljanje inovacij, pri čemer se 
pogosto zanašajo na zunanje strokovno 
znanje in spretnosti, so uspešnejša od 
drugih.

novih rešitev, povečuje inovacije v 
proizvodnih, storitvenih in poslovnih 
modelih, spodbuja poslovne dejavnosti na 
večjih trgih in internacionalizira mreže 
znanj MSP. MSP, ki imajo vzpostavljeno 
dobro upravljanje inovacij, pri čemer se 
pogosto zanašajo na zunanje strokovno 
znanje in spretnosti, so uspešnejša od 
drugih. MSP imajo tudi ključno vlogo kot 
prejemniki procesov prenosa tehnologije 
in znanja, saj prispevajo k prenosu 
inovacij, ki izhajajo iz raziskav s strani 
univerz in javnih raziskovalnih ustanov, 
na trg. 

Or. es

Predlog spremembe 148
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotavljal se bo za vse vrste inovacij, tudi
storitvene, netehnološke in družbene 
inovacije, pod pogojem, da ima vsaka 
dejavnost jasno dodano vrednost Unije. 
Cilj je razvoj in izkoriščanje inovacijskega 
potenciala MSP z zapolnjevanjem vrzeli v 
financiranju za raziskave in inovacije z 
visokim tveganjem v začetni fazi, 
spodbujanjem inovacij in povečanjem 
komercializacije rezultatov raziskav v 
zasebnem sektorju. Instrument bo 
zagotovil znak kakovosti uspešnim malim 
in srednjim podjetjem glede na njihovo 
udeležbo v javnih naročilih.

Or. en
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Predlog spremembe 149
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 150
Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Podpiranje prenosa znanja in 
tehnologije med javnimi raziskavami in 
trgom.
Podpiranje procesov prenosa med 
področjem javnih raziskav in inovativnimi 
malimi in srednjimi podjetji kot učinkovit 
mehanizem za prenos rezultatov raziskav 
in izumov univerz in raziskovalnih središč 
na trg.

Or. es

Predlog spremembe 151
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
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od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov. 
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov. 
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti. Postopen razvoj, ki 
temelji le na obstoječem znanju, ne bo 
izpolnil teh potreb; poiskati in uvesti je 
treba radikalne nove zamisli in znanje. Za 
obvladovanje izzivov bo potrebno tesno 
sodelovanje med akademiki, industrijo, 
izvajalci zdravstvenih storitev in 
regulativnimi agencijami.

Or. en

Predlog spremembe 152
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, bolezni 
dihal, nevrološke in duševne motnje ter 
različne funkcijske omejitve, so pomembni 
vzroki za invalidnost, slabo zdravje in 
prezgodnjo smrt ter predstavljajo 
precejšnje stroške za družbo in 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 153
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Po ocenah 165 milijonov ljudi v Uniji trpi
za depresijo, za zdravljenje katere je 
potrebno 118 000 milijonov EUR (od tega 
predstavljajo 61 % posredni stroški v 
obliki bolniškega dopusta in izgube 
produktivnosti). 

Or. es

Predlog spremembe 154
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Redke bolezni so motnje z majhno 
razširjenostjo, vendar visoko stopnjo 
umrljivosti, kar se kaže v visoki stopnji 
prezgodnje smrti več milijonov evropskih 
otrok. Poleg tega njihova majhna 
pogostnost pomeni, da je opravljenih malo 
raziskav in razvoja na področju 
zdravljenja teh bolezni z zdravili sirotami.

Or. es
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Predlog spremembe 155
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost 
(npr. potreba po terapiji pri redkih, 
zapostavljenih in avtoimunskih boleznih 
je ogromna) in vsem Evropejcem 
zagotoviti dostop do učinkovitih in 
primernih zdravstvenih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Več milijonov ljudi še vedno vsako leto umre od bolezni, povezanih z revščino, pa tudi zaradi 
diareje in zapostavljenih tropskih bolezni. Te bolezni so opredeljene kot „bolezni, povezane z 
revščino“ ali „zapostavljene bolezni“, saj se pojavljajo v najrevnejših in najbolj obrobnih 
regijah. To velja tudi za redke bolezni, od katerih jih je manj kot 300 predmet zanimanja 
biofarmacevtske industrije zaradi omejene razširjenosti in/ali tržnega potenciala. Posledično 
primanjkuje raziskav in razvoja primernih orodij za preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje.

Predlog spremembe 156
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanju med odličnimi, 
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multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami.

multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami po vsem svetu, vključno z 
raziskovalno in razvojno zmogljivostjo na 
endemičnih območjih.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni napredek na področju biomedicine je prinesel priložnosti brez primere za razvoj 
učinkovitih in cenovno dostopnih orodij za obravnavanje svetovnih zdravstvenih problemov.
Še vedno so potrebna nova farmacevtska orodja za diagnosticiranje, preprečevanje in 
zdravljenje bolezni, povezanih z revščino, in zapostavljenih bolezni. Odkritje cepiva za 
HIV/AIDS in malarijo, nova orodja za preprečevanje, učinkovitejšo diagnosticiranje za 
tuberkulozo in boljše zdravljenje lišmenioze ali spalne bolezni bi bistveno izboljšali zdravje.

Predlog spremembe 157
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo 
razvoj dolgoročnih kohort in izvajanje 
kliničnih preskušanj, klinično uporabo 
tehnologij, katerih poimenovanja se 
končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih 
populacij se najbolj učinkovito obravnava 
na celosten način, na primer z razvojem 
stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, z zdravljenjem 
redkih bolezni in zagotavljanjem rešitev za 
pomoč na domu ali za samostojno 
življenje.

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo 
razumevanje molekularne osnove bolezni, 
opredeljevanje inovativnih terapevtskih 
strategij in novih modelnih sistemov, 
multidisciplinarno uporabo znanja na 
področju fizike, kemije in sistemske 
biologije za nadzor zdravja, razvoj 
dolgoročnih kohort in izvajanje kliničnih 
preskušanj, klinično uporabo tehnologij, 
katerih poimenovanja se končujejo na „-
omika“, ali razvoj IKT in njihovo uporabo 
v zdravstvenih službah, predvsem e-
zdravju. Zahteve posebnih populacij se 
najbolj učinkovito obravnava na celosten 
način, na primer z razvojem stratificirane 
in/ali posamezniku prilagojene medicine, z 
zdravljenjem bolezni, povezanih z 
revščino, zapostavljenih in redkih bolezni 
in zagotavljanjem rešitev za pomoč na 
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domu ali za samostojno življenje.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav ljudje v državah v razvoju nosijo 90 % globalnega bremena bolezni, se le 10 % 
svetovnih izdatkov za zdravje uporablja za obvladovanje teh bolezni. Od leta 1975 do 2000 je 
bilo razvitih 1 393 zdravil, od tega le 16 za bolezni, ki prizadenejo predvsem prebivalce v 
državah v razvoju. Zato je nujno potrebno, da se odpravijo raziskovalne vrzeli ter razvije 
boljše in prilagojeno zdravljenje teh bolezni.

Predlog spremembe 158
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi kar najbolj povečali učinek ukrepov 
na ravni Unije, bo zagotovljena podpora za 
celoten spekter dejavnosti na področju 
raziskav in inovacij. Od osnovnih raziskav 
do prenosa znanja v obsežne preskuse in 
predstavitvene dejavnosti, zagotavljanja 
zasebnih naložb; do javnih naročil in 
javnih predkomercialnih naročil novih 
proizvodov, storitev, nadgradljivih rešitev, 
ki so po potrebi interoperabilne in podprte 
z opredeljenimi standardi in/ali skupnimi 
smernicami. 

Da bi kar najbolj povečali učinek ukrepov 
na ravni Unije, bo zagotovljena podpora za 
celoten spekter dejavnosti na področju 
raziskav in inovacij. Od osnovnih raziskav 
do prenosa temeljnega znanja o bolezni v 
nove terapije, obsežne preskuse in 
predstavitvene dejavnosti, zagotavljanja 
zasebnih naložb; do javnih naročil in 
javnih predkomercialnih naročil novih 
proizvodov, storitev, nadgradljivih rešitev, 
ki so po potrebi interoperabilne in podprte 
z opredeljenimi standardi in/ali skupnimi 
smernicami. Da bi spodbudili strateško 
usklajevanje raziskav in inovacij na 
področju zdravja v okviru programa 
Obzorje 2020 ter nadnacionalne raziskave 
na področju medicine, bo ustanovljen 
ustrezen sektorski usmerjevalni odbor za 
zdravje. To usklajevanje je mogoče 
razširiti na druge programe in 
instrumente, povezane s tem izzivom. To 
usklajeno evropsko prizadevanje bo 
okrepilo znanstvene in človeške 
zmogljivosti v raziskavah na področju 
zdravja ter prispevalo k sedanjemu razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora. Po 
potrebi bo tudi povezano z dejavnostmi, 
razvitimi v okviru programa Zdravje za 
rast in evropskega inovacijskega 
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Z usklajenostjo vseh teh dejavnosti bo 
evropsko prizadevanje prispevalo k 
sedanjemu razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora. Po potrebi bo tudi 
povezano z dejavnostmi, razvitimi v okviru 
programa Zdravje za rast in evropskega 
inovacijskega partnerstva na področju 
aktivnega in zdravega staranja.

partnerstva na področju aktivnega in 
zdravega staranja.

Or. en

Obrazložitev

Za sprejem na izzivih temelječega pristopa je potrebno usklajeno strateško načrtovanje 
raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti. Usklajevanje lahko obvlada razdrobljenost in 
izboljša uporabo tehnoloških in infrastrukturnih virov, povezanih s tem izzivom, s strani 
celotne raziskovalne skupnosti.

Predlog spremembe 159
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje,
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov, 
standardizirana obdelava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.
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Or. en

Obrazložitev

Standardizacija je potrebna za zagotovitev učinkovite izmenjave in uporabe podatkov.

Predlog spremembe 160
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bolezni, povezane z revščino, in 
zapostavljene bolezni so vprašanje 
globalne razsežnosti, zato je treba 
odpraviti vrzeli v raziskavah na tem 
področju z ustvarjanjem inovacij, ki 
upoštevajo potrebe pacientov. Ponovno 
pojavljanje starih nalezljivih bolezni v 
evropski regiji, vključno s tuberkulozo, 
večja obolevnost za s cepljenjem 
preprečljivimi boleznimi v razvitih 
državah in naraščajoč problem odpornosti 
na protimikrobna zdravila opozarjajo, da 
potrebujemo celostni pristop in večjo 
javno podporo za raziskave in razvoj za 
tiste bolezni, ki vsako leto ubijejo več 
milijonov ljudi.

Or. en

Obrazložitev

K temu je pozvala že resolucija Evropskega parlamenta o glavnih in zapostavljenih boleznih v 
državah v razvoju (2005/2047(INI)). Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije v zahodni 
Evropi vrtoglavo naraščata tuberkuloza, ki je odporna na več zdravil (MDR-TB), in 
tuberkuloza, ki je zelo odporna na zdravila (XDR-TB).

Predlog spremembe 161
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z genetiko, patogeni, okoljem, 
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bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

podnebjem in revščino), kar bo izboljšalo 
spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni; razumevanje osnove bolezni in 
izboljšanje diagnoz; razvoj učinkovitih 
programov presejanja in izboljšanje 
ocenjevanja dovzetnosti za bolezni; 
izboljšanje nadzorovanja in pripravljenosti; 
razvoj novih in boljših preventivnih cepiv 
in zdravil; uporabo zdravil in silico za 
boljše upravljanje in predvidevanje 
bolezni; razvoj prilagojenih terapij in 
zdravljenja bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij, ki vključujejo 
psihosocialne vidike; izboljšanje 
regulativnih postopkov in podpiranje 
dejavnosti v zvezi z dostopom; boljše 
zbiranje in uporabo zdravstvenih podatkov; 
standardizirane tehnike analize podatkov; 
zdravo in aktivno staranje, samostojno 
življenje in pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem; 
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje razlik in neenakosti v 
zdravju s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
zdravstvenimi tehnologijami in pristopi.
Vse te dejavnosti ustrezno upoštevajo 
analizo družbenega in biološkega spola. 
Dejavnosti v celoti izkoriščajo priložnosti 
za pravi interdisciplinarni pristop, ki 
kombinira znanje iz vseh šestih izzivov in 
drugih stebrov za zagotovitev trajnostnih 
rešitev na tem področju. Spodbujati je 
treba dejavno vključevanje izvajalcev 
zdravstvenih storitev, da bi zagotovili hitro 
uveljavljanje in izvajanje rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Poleg okoljskih dejavnikov sta pomembna dejavnika zdravja tudi družbeni položaj in spol. 
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Npr. revni ljudje so pogosto v slabšem zdravstvenem stanju iz številnih razlogov (npr. omejen 
dostop do zdravstvenih storitev, izpostavljenost nezdravim življenjskim pogojem, 
podhranjenost itd).

Predlog spremembe 162
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, zdrave in trajnostne morske in
pomorske raziskave ter raziskave celinskih 
voda in biogospodarstvo

Or. en

Predlog spremembe 163
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti zadostno preskrbo 
varne hrane in drugih bioloških izdelkov 
visoke kakovosti z razvojem produktivnih 
in sistemov primarne proizvodnje, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire, ter s 
spodbujanjem povezanih storitev 
ekosistema ob konkurenčnih in 
nizkoogljičnih industrijah. To bo pospešilo 
prehod na trajnostno evropsko 
biogospodarstvo.

Posebni cilj je zagotoviti zadostno preskrbo 
varne in zdrave hrane in drugih bioloških 
izdelkov visoke kakovosti z razvojem 
produktivnih in sistemov primarne 
proizvodnje ter sistemov za predelavo 
hrane, ki gospodarneje izkoriščajo vire, ter 
s spodbujanjem povezanih storitev 
ekosistema ob konkurenčnih in
nizkoogljičnih industrijah. To bo pospešilo 
prehod na trajnostno evropsko 
biogospodarstvo.

Or. en

Obrazložitev

Glede na današnje prehranjevalne navade je zdrava hrana bistvenega pomena za izboljšanje 
zdravstvenih standardov in zmanjšanje tveganj v Evropi. Prav tako proces proizvodnje hrane 
vključuje tudi predelavo hrane in jo je treba zato upoštevati.
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Predlog spremembe 164
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če se z 
njim upravlja na trajnosten način, lahko 
zmanjša vpliv primarne proizvodnje in 
dobavne verige kot celote. Lahko poveča 
njihovo konkurenčnost in zagotovi 
poslovne priložnosti za razvoj podeželja in 
obalnih regij, vključno s priložnostmi za 
nova delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost. 
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega
ter iz morskih in vodnih okolij ter njihovo 
predelavo v hrano, bioizdelke in 
bioenergijo ter s tem povezane javne 
dobrine, bo ustvarilo visoko evropsko 
dodano vrednost. Če se z njim upravlja na 
trajnosten način, lahko zmanjša vpliv 
primarne proizvodnje in dobavne verige 
kot celote. Lahko poveča njihovo 
konkurenčnost in zagotovi poslovne 
priložnosti za razvoj podeželja in obalnih 
regij, vključno s priložnostmi za nova 
delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost. 
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 165
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 
Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
akcijskim načrtom za gozdarstvo, tematsko 
strategijo za zaščito tal, strategijo Unije za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
strateškim načrtom za energetsko 
tehnologijo, industrijskimi in inovativnimi 
politikami Unije, politikami zunanje in 
razvojne pomoči, strategijo za zdravstveno 
varstvo rastlin, strategijami za zdravje in 
dobro počutje živali ter ureditvenimi okviri 
za varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 
vključevanje raziskav in inovacij v 
povezane politike Unije bo znatno 
izboljšalo evropsko dodano vrednost, 
zagotovilo učinke vzvoda, povečalo 
družbeni pomen in pomagalo pri 
nadaljnjem razvoju trajnostnega 
upravljanja s kopnim, morji in oceani ter 
trgi biogospodarstva.

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 
Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
akcijskim načrtom za gozdarstvo, tematsko 
strategijo za zaščito tal, strategijo Unije za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
strateškim načrtom za energetsko 
tehnologijo, industrijskimi in inovativnimi 
politikami Unije, politikami zunanje in 
razvojne pomoči, strategijo za zdravstveno 
varstvo rastlin, strategijami za zdravje in 
dobro počutje živali ter ureditvenimi okviri 
za varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 
vključevanje celotnega cikla, tj. od 
temeljnih raziskav do inovacij, v povezane 
politike Unije bo znatno izboljšalo 
evropsko dodano vrednost, zagotovilo 
učinke vzvoda, povečalo družbeni pomen, 
prispevalo k preskrbi z zdravimi živili in 
pomagalo pri nadaljnjem razvoju 
trajnostnega upravljanja s kopnim, morji in 
oceani ter trgi biogospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 166
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 2 – točka 2.3 – točka a – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo (a) Trajnostno kmetijstvo, vključno z 
živinorejo in gozdarstvom

Or. en

Predlog spremembe 167
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Polna uporaba virov vodnih živali (c) Polna uporaba potenciala ribolova, 
ribogojstva in morske biotehnologije

Or. en

Predlog spremembe 168
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 2 – točka 2.3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Medsektorske morske in pomorske 
raziskave
Izkoriščanje živih in neživih morskih 
virov, uporaba različnih virov energije 
morja in številne druge uporabe morij 
predstavljajo medsektorske znanstvene in 
tehnološke izzive. Morja in oceani imajo 
prav tako bistveno vlogo pri urejanju 
podnebja, vendar nanje zelo vplivajo 
celinske, obalne in pomorske človeške 
dejavnosti ter podnebne spremembe. 
Splošni cilj je razviti medsektorska 
morska in pomorska znanstvena in 
tehnološka spoznanja z namenom, da se v 
vrsti morskih in pomorskih industrij 
sprosti potencial „modre rasti“ ob 
hkratnem varstvu morskega okolja in 
prilagajanju na podnebne spremembe. Ta
strateški in usklajen pristop k morskim in 
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pomorskim raziskavam za vse izzive in 
stebre programa Obzorje 2020 bo tudi 
podprl izvajanje ustreznih politik Unije in 
tako prispeval k uresničevanju ključnih 
ciljev „modre rasti“.

Or. en

Obrazložitev

Ta strateški in usklajen pristop k morskim in pomorskim raziskavam za vse izzive in stebre 
programa „Obzorje 2020“ je potreben za zagotavljanje dolgoročno zavezujočega 
načrtovanja in usklajevanja z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, ki sta nujno 
potrebna za uresničevanje ključnih ciljev „modre rasti“ celostne pomorske politike EU ter 
ciljev strategije EU za morsko in pomorsko raziskovanje.

Predlog spremembe 169
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050. 
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval 
nizke emisije ogljika, zanesljivo oskrbo z 
energijo in dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost. 
Evropa je trenutno precej oddaljena od 
doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050. 
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Do 
leta 2050 je treba doseči cilj zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov za 80–96 %. 
Vsi scenariji za zmanjšanje emisij ogljika 
v energetskem načrtu do leta 2050 kažejo, 
da bodo tehnologije za energijo iz 
obnovljivih virov do sredine tega stoletja 
zajemale največji delež tehnologij za 
oskrbo z energijo. Zato je ustrezno, da se 
dve tretjini proračuna v okviru tega izziva 
namenita raziskavam in inovacijam na 
področju obnovljivih virov energije. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval 
nizke emisije ogljika, zanesljivo oskrbo z 
energijo in dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost. 
Evropa je trenutno precej oddaljena od 
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nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

Or. en

Predlog spremembe 170
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih. To presega zmogljivosti posameznih 
držav članic ali zainteresiranih strani na 
področju raziskav in industrije. Potrebne so 
naložbe v raziskave in inovacije na ravni 
Unije, skupaj z mobilizacijo prizadevanj po 
vsej Evropi v obliki skupnega izvajanja ter 
porazdelitve tveganja in zmogljivosti. 
Financiranje raziskav in inovacij na 
področju energije s strani Unije bo zato 
dopolnilo dejavnosti držav članic, pri 
čemer bo osredotočeno na dejavnosti z 
jasno dodano vrednostjo Unije, zlasti tiste z 
velikim potencialom za pritegnitev 
nacionalnih sredstev. Ukrepi na ravni Unije 
podpirajo tudi dolgoročne programe z 
velikim tveganjem in stroški, ki presegajo 
zmožnosti držav članic, združujejo 
prizadevanja za zmanjšanje naložbenih 

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih. To presega zmogljivosti posameznih 
držav članic ali zainteresiranih strani na 
področju raziskav in industrije. Potrebne so 
naložbe v raziskave in inovacije na ravni 
Unije, skupaj z mobilizacijo prizadevanj po 
vsej Evropi v obliki skupnega izvajanja ter 
porazdelitve tveganja in zmogljivosti. 
Financiranje raziskav in inovacij na 
področju energije s strani Unije bo zato 
dopolnilo dejavnosti držav članic, pri 
čemer bo osredotočeno na dejavnosti z 
jasno dodano vrednostjo Unije, zlasti tiste z 
velikim potencialom za pritegnitev 
nacionalnih sredstev, ter na podpiranje 
projektov med partnerji iz različnih držav, 
ki želijo sodelovati. Ukrepi na ravni Unije 
podpirajo tudi dolgoročne programe z 
velikim tveganjem in stroški, ki presegajo 
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tveganj v obsežnih dejavnostih, kot je 
industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

zmožnosti držav članic, združujejo 
prizadevanja za zmanjšanje naložbenih 
tveganj v obsežnih dejavnostih, kot je 
industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

Or. en

Obrazložitev

Sheme držav članic za nacionalno financiranje raziskav ne zadostujejo za financiranje 
mednarodnih projektov (npr. časovne razporeditve javnih razpisov niso usklajene, merila za 
ocenjevanje so različna, obseg ali pravila programov so različna). Zato bi bilo zaželeno, da 
se vzpostavi mehanizem za financiranje raziskav ali inovacij, ki vključuje čezmejno 
sodelovanje. Upravljanje takega programa je naloga, ki jo je treba že po definiciji izvajati na 
ravni EU.

Predlog spremembe 171
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarneje izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen in celovit, v 
korist državljanov, gospodarstva in družbe.

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarneje izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen in celovit, v 
korist državljanov, gospodarstva in družbe.
Ta prometni sistem zajema filozofijo 
„zdravega staranja“ in tako koristi vsem, 
ne glede na starost, spol in invalidnost, 
vendar pri tem upošteva vidike 
univerzalne zasnove.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave so pokazale, da na način prevoza državljanov po mestu med drugim vplivajo 
delovna mesta, družinske strukture in kultura. Za vzpostavitev takega evropskega prometnega 
sistema je treba torej nujno upoštevati različne dejavnike, ki določajo potovalne navade, kot 
so spol, starost, kultura in ekonomski položaj.

Predlog spremembe 172
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat; 
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat; 
pospeševanje intermodalnih rešitev za 
potnike (intermodalni sistem izdajanja 
vozovnic); povečanje intermodalnosti in 
uporabe pametnih rešitev na področju 
načrtovanja in upravljanja ter izredno 
zmanjšanje števila nesreč (tj. z 
izboljšanjem komunikacije med 
infrastrukturo, upravljavci cest in vozili 
prek inteligentnih sistemov ter z boljšim 
razumevanjem vedenja udeležencev v 
prometu, da bi se izboljšale tehnološke 
rešitve v vozilih ter primarna in 
sekundarna preventiva na področju 
varnosti v cestnem prometu) in učinka 
varnostnih groženj (tj. razvoj zanesljivih 
sistemov za odkrivanje groženj v letalstvu 
ter razvoj tahografov za pomorsko
varnost).

Or. en

Obrazložitev

Intermodalnost je bistvena za izboljšanje evropskih prometnih sistemov. Da bi se okrepila 
njena izvedljivost in razvoj, je treba uporabnikom zagotoviti enostavne in inovativne rešitve.

Predlog spremembe 173
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 4 – točka 4.3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Pametna logistika
Namen je uskladitev naraščajočih novih 
potrošniških vzorcev z učinkovito dobavno 
verigo za vire in optimalno distribucijo 
tovora v zadnjem delu poti.
V središču dejavnosti je boljše 
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razumevanje učinka novih in prihodnjih 
potrošniških vzorcev ter tovorne logistike, 
prometa in zastojev v mestih; razvoj novih 
informacijskih tehnologij in orodij za 
upravljanje logistike, tj. z izboljšanjem 
sistemov za obveščanje v realnem času za 
upravljanje in sledenje tovornih tokov ter 
s povezovanjem in komunikacijo v vozilu 
in z infrastrukturo; razvoj 
nekonvencionalnih sistemov za 
distribucijo blaga; razvoj konkurenčnih 
intermodalnih rešitev za dobavno verigo 
in logističnih platform, ki izboljšujejo 
tovorne tokove.

Or. en

Obrazložitev

Pametna logistika bo bistvena za razvoj evropskih prometnih sistemov, zato mora biti 
navedena kot ena od dejavnosti v okviru tega izziva.

Predlog spremembe 174
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje 
bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, spreminjanje 
oceanskega kroženja, povečevanje 
temperature morskih voda, topljenje ledu 
na Arktiki, degradacija tal in njihova 
uporaba, pomanjkanje vode, kemijsko 
onesnaženje in izguba biotske 
raznovrstnosti, kažejo, da se naš planet 
bliža trajnostnim mejam. Če na primer ne 
bo izboljšav glede učinkovite rabe, bo 
povpraševanje po vodi v dvajsetih letih 
ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje 
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Zemlja. bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

Or. en

Obrazložitev

Spreminjanje oceanskega kroženja in povečevanje temperature morskih voda imata lahko 
pomemben in negativen učinek na okolje.

Predlog spremembe 175
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Z vodo povezani izzivi 
vključujejo porabo vode v podeželskem, 
mestnem in industrijskem okolju ter 
zaščito vodnih ekosistemov. Inovacije na 
teh področjih bodo zagotovile priložnosti 
za rast in delovna mesta ter inovativne 
možnosti, ki vključujejo znanost, 
tehnologijo, gospodarstvo, politiko in 
upravljanje. Zato se pripravlja vzpostavitev 
evropskih inovacijskih partnerstev za
učinkovito rabo vode in surovine.

Or. en

Predlog spremembe 176
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 5 – točka 5.3 – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov, 
njihovega sodelovanja z družbenimi 
sistemi in njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Cilj je zagotoviti znanje in orodja za 
upravljanje z naravnimi viri in njihovo 
varstvo, kar bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov, 
njihovega sodelovanja z družbenimi 
sistemi in njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 177
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. VKLJUČUJOČE, INOVATIVNE IN 
VARNE DRUŽBE

6. RAZUMEVANJE EVROPSKIH 
DRUŽB IN DRUŽBENIH SPREMEMB

Or. en

Obrazložitev

Poudarek je na razumevanju evropskih družb, da bi napredovali k bolj vključujočim in 
inovativnim družbam. Ta nov pristop je poudaril vlogo humanističnih in družbenih ved. Poleg 
tega je bil prejšnji del „Varne družbe“ vključen v nov izziv: „Zaščita svobode in varnosti v 
Evropi“.

Predlog spremembe 178
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče, 
inovativne in varne evropske družbe v 

Posebni cilj je spodbuditi večje 
razumevanje Evrope, da bi izgradili bolj 
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okviru sprememb brez primere in vedno 
večje svetovne soodvisnosti.

vključujoče in inovativne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 179
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost – vedno večja 
gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje, socialna izključenost, neenakosti 
in migracijski tokovi, odpravljanje 
digitalnega razkoraka, spodbujanje kulture 
inovacij in ustvarjalnosti v družbi in 
podjetjih, ter zagotavljanje varnosti in 
svobode, zaupanja v demokratične 
institucije in zaupanja med državljani 
znotraj meja in preko njih. Ti izzivi so 
ogromni in pozivajo k skupnemu
evropskemu pristopu.

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost, tj. vedno 
večja gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje in demografske spremembe, 
socialna izključenost, neenakosti in 
migracijski tokovi, odpravljanje 
digitalnega razkoraka, spodbujanje kulture 
inovacij in ustvarjalnosti v družbi in 
podjetjih, ter zagotavljanje zaupanja v 
demokratične institucije in zaupanja med 
državljani znotraj meja in preko njih. Poleg 
tega se vloga javnih socialnih politik v 
Evropi vedno bolj obravnava kot ključen 
element za trajnost evropskega socialnega 
modela.
Ti izzivi so ogromni in pozivajo k vedno 
bolj zapleteni mešanici različnih in 
skupnih evropskih pristopov, temelječih 
na skupnih znanstvenih spoznanjih, ki jih 
lahko zagotovijo le družbene in 
humanistične vede. 

Or. en

Predlog spremembe 180
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvič, v Uniji so precejšnje neenakosti med 
državami in znotraj njih. V letu 2010 

V Uniji so precejšnje neenakosti med 
državami in znotraj njih. V letu 2010 



PR\905549SL.doc 113/147 PE489.637v02-00

SL

indeks človekovega razvoja, skupno merilo 
napredka na področju zdravja, 
izobraževanja in dohodka ocenjuje države
članice Unije med 0,743 in 0,895, kar kaže 
na precejšen razkorak med državami. 
Precejšnje neenakosti med spoloma prav 
tako ostajajo: na primer, razkorak v plači 
med spoloma v Uniji ostaja pri 17,8 % v 
korist moških. Eden od šestih državljanov 
Unije (približno 80 milijonov ljudi) je na 
pragu revščine. V zadnjih dveh desetletjih 
se je revščina mladih odraslih in družin z 
otroki povečala. Stopnja brezposelnosti 
mladih je nad 20 %. 150 milijonov 
Evropejcev (okrog 25 %) ni še nikdar 
uporabljalo interneta in morda nikdar ne bo 
ustrezno računalniško pismenih. Politična 
apatičnost in polarizacija na volitvah sta se 
prav tako povečali in odražata negotovo 
zaupanje državljanov trenutnim političnim 
sistemom. Te številke kažejo, da so 
nekatere socialne skupine in skupnosti 
vedno izključeni iz družbenega in 
gospodarskega razvoja in/ali demokratične 
politike.

indeks človekovega razvoja, skupno merilo 
napredka na področju zdravja, 
izobraževanja in dohodka ocenjuje države 
članice Unije med 0,743 in 0,895, kar kaže 
na precejšen razkorak med državami. 
Precejšnje neenakosti med spoloma prav 
tako ostajajo: na primer, razkorak v plači 
med spoloma v Uniji ostaja pri 17,8 % v 
korist moških. Eden od šestih državljanov 
Unije (približno 80 milijonov ljudi) je na 
pragu revščine. V zadnjih dveh desetletjih 
se je revščina mladih odraslih in družin z 
otroki povečala. Stopnja brezposelnosti 
mladih je nad 20 %. 150 milijonov 
Evropejcev (okrog 25 %) ni še nikdar 
uporabljalo interneta in morda nikdar ne bo 
ustrezno računalniško pismenih. Politična 
apatičnost in polarizacija na volitvah sta se 
prav tako povečali in odražata negotovo 
zaupanje državljanov trenutnim političnim 
sistemom. Te številke kažejo, da so 
nekatere socialne skupine in skupnosti 
vedno izključeni iz družbenega in 
gospodarskega razvoja in/ali demokratične 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 181
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Drugič, stopnja produktivnosti in 
gospodarske rasti Evrope se razmeroma 
zmanjšuje že štiri desetletja. Poleg tega 
njen delež proizvedenega globalnega 
znanja in vodilni položaj na področju 
uspešnosti inovacij v primerjavi s 
ključnimi nastajajočimi gospodarstvi kot 
sta Brazilija in Kitajska, strmo pada. 
Čeprav ima Evropa močno raziskovalno 
bazo, mora to bazo oblikovati kot 
pomembno prednost za inovativno blago in 
storitve. Sicer je splošno znano, da mora 

Stopnja produktivnosti in gospodarske 
rasti Evrope se razmeroma zmanjšuje že 
štiri desetletja. Poleg tega njen delež 
proizvedenega globalnega znanja in vodilni 
položaj na področju uspešnosti inovacij v 
primerjavi s ključnimi nastajajočimi 
gospodarstvi kot sta Brazilija in Kitajska, 
strmo pada. Čeprav ima Evropa močno 
raziskovalno bazo, mora to bazo oblikovati 
kot pomembno prednost za inovativno 
blago in storitve. Sicer je splošno znano, da 
mora Evropa več vlagati v znanost in 
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Evropa več vlagati v znanost in inovacije, 
vendar bo morala te naložbe usklajevati 
pametneje kot je to počela v preteklosti: 
več kot 95 % nacionalnih proračunov za 
raziskave in razvoj v Uniji se porabi brez 
kakršnega koli usklajevanja, kar je 
ogromna potencialna potrata sredstev v 
času vedno manjših možnosti financiranja.
Poleg tega inovacijske zmogljivosti držav 
članic kljub nedavni konvergenci ostajajo 
zelo različne, z velikim razkorakom med 
„vodilnimi na področju inovacij“ in 
„zmernimi inovatorji“38.

inovacije, vendar bo morala te naložbe 
usklajevati pametneje kot je to počela v 
preteklosti: več kot 95 % nacionalnih 
proračunov za raziskave in razvoj v Uniji 
se porabi brez posebnega usklajevanja, kar 
je ogromna potencialna priložnost v času 
vedno manjših možnosti financiranja.

Or. en

Obrazložitev

To neravnovesje bo obravnavano v novem posebnem cilju „Spodbujanje odličnosti in 
povečevanje udeležbe“ v okviru prednostne naloge „Odlična znanost“.

Predlog spremembe 182
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj. 
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
nezakonitih dejavnosti, nasilja in 
katastrof v Evropi so bili za leto 2010 
ocenjeni na vsaj 650 milijard EUR 
(približno 5 % BDP Unije). Slikovit 
primer posledic terorizma je napad na 
zgradbi trgovinskega centra 
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 

črtano
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celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 
1 %. Državljani, podjetja in institucije 
vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard eurov na leto in kršitve zasebnosti 
prizadenejo posameznike ali združenja po 
vsej celini. Razvoj negotovosti v 
vsakodnevnem življenju in nepričakovane 
razmere bodo verjetno vplivali na 
zaupanje državljanov ne samo v 
institucije, ampak tudi v soljudi.

Or. en

Obrazložitev

Z zaščito povezana vprašanja so obravnavana v novem izzivu „Zaščita svobode in varnosti v 
Evropi“.

Predlog spremembe 183
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te izzive je treba reševati skupaj in na 
inovativne načine, saj delujejo na 
zapletene in pogosto nepričakovane 
načine. Inovacije lahko prinesejo šibkejšo 
vključenost, kot se je zgodilo pri 
fenomenu digitalnega razkoraka ali 
segmentaciji trga dela. Usklajevanje 
družbenih inovacij, zaupanja družbe in 
socialne varnosti v politikah je včasih 
težko, na primer v socialno zaostalih 
območjih v velikih mestih v Evropi. Sicer 
pa kombinacija inovacij in naraščajočih 
zahtev državljanov oblikovalce politike ter 
ekonomske in družbene akterje usmerjajo 
k iskanju novih odgovorov, ki ne 
upoštevajo uveljavljenih meja med 
sektorji, dejavnostmi, blagom ali 
storitvami. Pojavi, kot so rast interneta, 

črtano
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finančnih sistemov, starajočega se 
gospodarstva in ekološke družbe, nazorno 
kažejo, kako pomembna sta razmišljanje 
in odziv na ta vprašanja v njihovih 
razsežnostih vključenosti, inovacij in 
varnosti hkrati.

Or. en

Predlog spremembe 184
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 
raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki 
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale. 
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih, inovativnih in varnih
družb. Zahteva bolj strateški pristop k 
sodelovanju s tretjimi državami. In ne 
nazadnje, ker bi morale varnostne politike 
sodelovati z različnimi socialnimi 
politikami, bo krepitev družbene 
razsežnosti raziskav na področju varnosti 
pomemben vidik tega izziva.

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 
raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki 
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale. 
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih in inovativnih družb. 
Celo bolj kot na drugih področjih 
raziskav, povezanih z glavnimi družbenimi 
izzivi, so za učinkovito obvladovanje teh 
izzivov potrebne raziskave, ki temeljijo na 
ciljih (kot odziv na prej opredeljena 
specifična raziskovalna vprašanja ), in 
raziskave od spodaj navzgor (ki jih prosto 
sprožijo raziskovalci sami). Nazadnje je 
potreben bolj strateški pristop k 
sodelovanju s tretjimi državami.

Or. en
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Predlog spremembe 185
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izzivi ne upoštevajo nacionalnih meja, 
zato so zanje potrebne zahtevnejša 
primerjalna analiza mobilnosti (ljudi, 
blaga, storitev in kapitala, pa tudi 
sposobnosti in znanja) ter oblike 
institucionalnega sodelovanja, 
medkulturnih interakcij in mednarodnega 
sodelovanja. Če se razumevanje le-teh in 
njihovo predvidevanje ne bo izboljšalo, 
bodo evropske države zaradi pritiska sil 
globalizacije medsebojno konkurirale, 
namesto da bi sodelovale, zaradi česar 
bodo v Evropi poudarjene razlike, ne pa 
enakost in pravo ravnovesje med 
konkurenčnostjo in sodelovanjem.
Obravnavanje tako pomembnih družbeno-
ekonomskih izzivov samo na nacionalni 
ravni prinaša nevarnost glede 
neučinkovite rabe virov, prenašanja težav 
na druge evropske in neevropske države 
ter poudarjanja družbenih, gospodarskih 
in političnih napetosti, ki lahko 
neposredno vplivajo na namene Pogodbe 
v smislu njenih vrednot, zlasti Naslov I 
Pogodbe o Evropski uniji.

Ti izzivi ne upoštevajo nacionalnih meja, 
zato so zanje potrebne zahtevnejše 
primerjalne analize za vse evropske 
družbe. Njihove povezave z nacionalnimi 
in evropskimi javnimi politikami v okviru 
globalizacije omogočajo oblikovanje 
vzajemno priznanih raziskovalnih 
programov ter zagotavljajo skupno in 
obsežnejše evropsko znanje, na podlagi 
katerega je mogoče bolje razumeti in 
oceniti nacionalne in evropske z dejstvi 
podprte politike.

Or. en

Predlog spremembe 186
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko oblikovala vključujoče, 
inovativne in varne družbe, je v Evropi 
potreben odziv, ki bo vplival na razvoj 
novega znanja, tehnologij in zmogljivosti 
ter opredelitev možnosti politike. Takšen 
trud bo Evropi pomagal pri spoprijemanju 

črtano
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z izzivi ne samo znotraj meja, ampak tudi 
kot globalnemu akterju na mednarodnem 
prizorišču. Zaradi tega bodo imele države 
članice korist tudi od drugih izkušenj, 
omogočilo pa jim bo tudi, da opredelijo
lastne posebne ukrepe, ki ustrezajo 
njihovim zadevnim okvirom.

Or. en

Predlog spremembe 187
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje novih načinov sodelovanja 
med državami v Uniji in zunaj nje, pa tudi 
med zadevnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi skupnosti, bo zato osrednja 
naloga v okviru tega izziva. Sistematično 
se bo izvajalo spodbujanje državljanov in 
industrije k sodelovanju, podpiranje 
inovativnih družbenih in tehnoloških 
procesov, spodbujanje pametne in 
participativne javne uprave ter 
spodbujanje z dokazi podprto oblikovanje 
politik, da bi okrepili pomen vseh teh 
dejavnosti za oblikovalce politike, 
družbene in ekonomske akterje ter 
državljane. Ob upoštevanju navedenega 
bodo raziskave in inovacije predpogoj za 
konkurenčnost evropskih industrijskih 
panog in storitev, zlasti na področju 
varnosti, digitalnega razvoja in varovanja 
zasebnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 188
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
skupne zunanje in varnostne politike ter 
strategije notranje varnosti Unije, 
vključno s politikami na področju 
preprečevanja katastrof in odziva nanje.
Spodbujalo se bo sodelovanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
Ta sredstva bodo povezana s pobudami za 
skupno načrtovanje programov, poleg 
tega pa se bo spodbujalo usklajevanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.

Or. en

Predlog spremembe 189
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in 
interdisciplinarnostjo, tehnološkim 
napredkom in organizacijskimi 
inovacijami. Pri tem lahko imajo 
pomembno vlogo družbene vede. 
Raziskave oblikovalcem politike pomagajo 
pri oblikovanju politik za boj proti revščini 
in preprečevanje nastanka različnih 
pregrad, diskriminacij in neenakosti, na 
primer neenakosti med spoloma oziroma 
digitalnih ali inovacijskih pregrad, v 
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami. Vključene so 
zlasti v izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 

Cilj je boljše razumevanje družbenih 
sprememb v Evropi, njihovega učinka na 
socialno, gospodarsko in politično 
vključenost ter glavnih posledic za 
blaginjo in kakovost življenja 
posameznikov, družin in družb. Glavni 
izzivi, ki jih je treba obvladati, bodo 
vključevali evropske modele za socialno 
kohezijo in blaginjo ter potrebo po veliki 
bazi znanja na področjih neenakosti in 
socialne izključenosti, demografskih 
sprememb in starajoče se družbe, toka 
življenja in družinskih sprememb, 
delovnih in življenjskih pogojev, migracije 
in mobilnosti, izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja, večjezičnosti, 
socialne politike in dinamike upravljanja, 
pri čemer je treba upoštevati tudi evropsko 
gospodarsko in socialno raznolikost.
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udeležba v Obzorju 2020.
Pri tem lahko imajo pomembno vlogo 
družbene in humanistične vede. Raziskave 
oblikovalcem politike pomagajo pri 
oblikovanju politik za boj proti revščini in 
preprečevanje nastanka različnih pregrad, 
diskriminacij in neenakosti, na primer 
neenakosti med spoloma oziroma 
digitalnih ali inovacijskih pregrad, v 
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami. Vključene so 
zlasti v izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 190
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na: Dejavnosti se osredotočajo na 
razumevanje zgoraj omenjenih izzivov, 
njihovo primerjavo po vsej Evropi in 
prispevanje k razvoju:

Or. en

Predlog spremembe 191
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti;

(a) mehanizmov za spodbujanje pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti, ob 
upoštevanju evropske gospodarske in 
socialne raznolikosti ter njene dinamike 
sprememb;

Or. en
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Predlog spremembe 192
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oblikovanje prožnih in vključujočih 
družb v Evropi;

(b) praks in politik za oblikovanje prožnih 
in vključujočih družb v Evropi, in sicer s 
krepitvijo baze znanja na področjih, kot so 
neenakosti, demografske in družinske 
spremembe, mobilnost, izobraževanje in 
socialna politika ter državljanstvo;

Or. en

Predlog spremembe 193
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) prizadevanj, da bi se evropski modeli 
socialne kohezije in blaginje obravnavali 
kot mednarodna merila uspešnosti;

Or. en

Predlog spremembe 194
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev vloge Evrope kot globalnega 
akterja;

(c) ukrepov za krepitev vloge Evrope kot 
globalnega akterja;

Or. en
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Predlog spremembe 195
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zmanjšanje razkoraka na področju za 
raziskav in inovacij v Evropi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 196
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Podpora bo 
namenjena raziskavam na področju 
razvoja evropskega raziskovalnega 
prostora in razvoju okvirnih razmer za 
inovacije, vključno z boljšim 
razumevanjem družbenih omejitev in 
priložnosti ter njihove vloge v 
inovacijskem procesu.

Or. en

Predlog spremembe 197
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) krepitev podlage in podpore Unije 
inovacij in evropskega raziskovalnega 
prostora,

(a) krepitev podlage Unije inovacij in 
evropskega raziskovalnega prostora in 
podpore zanju v kontekstu neugodnih 
gospodarskih in družbenih razmer,
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Predlog spremembe 198
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podporo novih oblik inovacij, vključno 
z družbenimi inovacijami in 
ustvarjalnostjo,

(b) podporo in razumevanje novih oblik 
inovacij, vključno z družbenimi 
inovacijami in ustvarjalnostjo,

Or. en

Predlog spremembe 199
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) raziskave in primerjavo procesov, ki 
zagotavljajo ugodno okolje za 
ustvarjalnost in inovacije,

Or. en

Predlog spremembe 200
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 201
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje celostnega in
učinkovitega sodelovanja s tretjimi 
državami.

(d) razumevanje, kako celostno in
učinkovito sodelovanje s tretjimi državami
na področju raziskav in izboljšanja 
kvalifikacij spodbuja inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 202
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6.3 – točka 6.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.3. Varne družbe črtano
Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnosti Unije, 
IKT in storitvenih industrijskih panog. To 
bo uresničeno z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
preprečevanju varnostnih groženj. Ukrepi, 
usmerjeni v misije, bodo vključevali 
zahteve različnih končnih uporabnikov 
(državljanov, podjetij in uprav, vključno z 
nacionalnimi in mednarodnimi organi, 
organi civilne zaščite, organi kazenskega 
pregona, mejnimi policijskimi organi itd.), 
da bi lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) boj proti kriminalu in terorizmu,
(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja,
(c) zagotavljanje spletne varnosti,
(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,
(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
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internetu ter krepitev socialne razsežnosti 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Varnostna vprašanja so obravnavana v okviru novega izziva „Zaščita svobode in varnosti v 
Evropi“.

Predlog spremembe 203
Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. ZAŠČITA SVOBODE IN VARNOSTI 
V EVROPI
6a.1. Posebni cilj
Posebni cilj je zaščita svobode in 
spodbujanje varnosti v Evropi v kontekstu 
svetovne soodvisnosti in kompleksnosti 
groženj.
Evropa še nikoli ni bila tako povezana v 
miru, stopnja varnosti, v kateri živijo 
evropski državljani, pa je zelo visoka v 
primerjavi z drugimi deli sveta. Vendar je 
ranljivost Evrope še vedno prisotna v 
smislu vse večje globalizacije, v okviru 
katere se družbe soočajo z varnostnimi 
grožnjami, ki postajajo vse bolj obsežne in 
kompleksne.
Grožnja velikih vojaških napadov je 
prenehala, varnostna vprašanja pa so 
osredotočena na nove večplastne, 
medsebojno povezane in nadnacionalne 
grožnje. Zato koncept varnosti ne 
vključuje več le vojaškega vidika 
opredelitve, ampak tudi druge vidike, kot 
so človekove pravice, degradacija okolja, 
politična stabilnost in demokracija, 
družbena vprašanja, kulturna in verska 
identiteta ali priseljevanje. V tem smislu 
so notranji in zunanji vidiki varnosti 
neločljivo povezani. Trenutne grožnje 
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varnosti in svobodi so številne, zapletene 
in spremenljive ter med drugim 
vključujejo terorizem, organizirani 
kriminal, kibernetske napade, piratstvo, 
regionalno nestabilnost ali naravne 
katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči 
človek. Te grožnje imajo pomemben 
gospodarski in družbeni vpliv ter 
zahtevajo ustrezne preventivne ukrepe.
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
nezakonitih dejavnosti, nasilja in 
katastrof v Evropi so bili za leto 2010 
ocenjeni na vsaj 650 milijard EUR 
(približno 5 % BDP Unije). Terorizem je 
pustil usodne posledice v več delih 
Evrope, pri čemer je zahteval več tisoč
življenje ter povzročil velike gospodarske 
izgube. Državljani, podjetja in institucije 
vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard evrov na leto, in kršitve 
zasebnosti, ki prizadenejo posameznike ali 
združenja po vsej celini. Razvoj 
negotovosti v vsakodnevnem življenju in 
nepričakovane razmere bodo verjetno 
vplivali na zaupanje državljanov ne samo 
v institucije, ampak tudi v soljudi.
Iskanje in izvajanje rešitev na področju 
varnosti pomeni prizadevati si za 
družbeno sprejemljivo ravnotežje med 
varnostjo in drugimi vrednotami, kot je 
svoboda, demokracija, enakost ali pravna 
država. To ravnotežje mora biti temelj 
vseh dejavnosti za zagotovitev varnosti 
evropskim državljanom.
6a.2. Utemeljitev in dodana vrednost 
Unije
Nobena država članica se na grožnje ne 
more odzvati sama, ker je večina 
varnostnih izzivov čezmejnih in 
medsektorskih, zaradi česar so potrebne 
kompleksne in obsežne primerjalne 
analize ter okrepljene oblike 
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institucionalnega in mednarodnega 
sodelovanja.
Da bi zaščitila svobodo in varnost, zahteva 
Unija učinkovite odzive z uporabo 
celovitega in inovativnega svežnja 
notranjih in zunanjih varnostnih 
instrumentov. Raziskave in inovacije 
lahko imajo jasno dopolnilno vlogo kot 
dejavnik moči, čeprav same po sebi ne 
morejo zagotoviti varnosti. Cilj dejavnosti 
na področju raziskav in inovacij bi moral 
biti preprečevanje varnostnih groženj, 
odvračanje od njih, priprava nanje in 
zaščita pred njimi. Varnost predstavlja 
tudi temeljne izzive, ki jih ni mogoče 
prepustiti neodvisni in sektorski 
obravnavi, ampak terjajo bolj 
velikopotezne, usklajene in celostne 
pristope.
Osrednji del tega izziva je sodelovanje 
med državami članicami ter tudi s tretjimi 
državami in mednarodnimi 
organizacijami.
Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, 
katerih cilj je preprečevanje varnostnih 
groženj, odvračanje od njih, priprava 
nanje in zaščita pred njimi, skupne 
zunanje in varnostne politike ter strategije 
notranje varnosti Unije, vključno s 
politikami na področju preprečevanja 
katastrof in odziva nanje.
6a.3. Splošne smernice dejavnosti
Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnosti Unije, 
IKT in storitvenih industrijskih panog. 
Poudarek dejavnosti bo na raziskavah in 
razvoju naslednje generacije inovativnih 
rešitev – z oblikovanjem novih konceptov 
in zasnov – ter interoperabilnih 
standardov. To bo uresničeno z razvojem 
inovativnih tehnologij in rešitev, ki 
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odpravljajo varnostne vrzeli in pomagajo 
pri preprečevanju varnostnih groženj. 
Dejavnosti, usmerjene v misije, bodo 
vključevale zahteve različnih končnih 
uporabnikov (državljanov, podjetij in 
uprav, vključno z nacionalnimi in 
mednarodnimi organi, organi civilne 
zaščite, organi kazenskega pregona, 
mejnimi policijskimi organi itd.), da bi 
lahko upoštevale razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) povečanje varnosti zaščite državljanov 
ter boj proti kriminalu in terorizmu, 
(b) zaščito kritične infrastrukture in 
izboljšanje njene odpornosti,
(c) krepitev varnosti z upravljanjem meja,
(d) zagotavljanje in izboljšanje spletne 
varnosti,
(e) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,
(f) zagotovitev zasebnosti in svobode ter 
okrepitev družbene razsežnosti varnosti, 
vključno z njenimi družbeno-
ekonomskimi, političnimi in kulturnimi 
vidiki,
(g) podporo notranjim in zunanjim 
varnostnim politikam Unije ter vlogo 
mednarodnega znanstvenega sodelovanja 
kot instrumenta za mir.

Or. en

Obrazložitev

Posebna narava varnostne razsežnosti utemeljuje razdelitev izziva „Vključujoče, inovativne in 
varne družbe“ ter oblikovanje novega izziva „Zaščita svobode in varnosti v Evropi“. Besedilo 
in vsebina sta prilagojena učinkovitemu in usklajenemu obravnavanju velikih izzivov, s 
katerimi se Evropa sooča na tem področju.
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Predlog spremembe 204
Predlog uredbe
Priloga I – Del IV – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija je opredelila velikopotezen načrt 
politike do leta 2020, ki obravnava sklop 
zahtevnih in medsebojno povezanih 
izzivov, kot sta trajnostno upravljanje z viri 
in konkurenčnost. Da bi se lahko uspešno 
spoprijela s temi izzivi, so potrebna trdna 
znanstvena spoznanja, ki segajo na različna 
področja in omogočajo uravnoteženo 
oceno možnosti politike. Skupno 
raziskovalno središče, ki nadalje krepi 
svojo vlogo kot znanstvena služba za 
oblikovanje politike Unije, bo zagotovilo 
potrebno znanstveno in tehnično podporo v 
vseh fazah cikla oblikovanja politik, od 
zasnove do izvajanja in ocenjevanja. Zato 
bo svoje raziskave jasno usmeril na 
prednostne politike Unije, obenem pa 
krepil medsektorske sposobnosti. 
Neodvisnost Skupnega raziskovalnega 
središča od posebnih interesov, zasebnih 
ali nacionalnih, mu skupaj z njegovo 
znanstveno-tehnično vlogo omogoča, da 
spodbuja potrebno doseganje soglasja med 
zainteresiranimi stranmi in oblikovalci 
politike. Države članice in državljani Unije 
imajo korist od raziskav Skupnega 
raziskovalnega središča, zlasti na 
področjih, kot so zdravje in varstvo 
potrošnikov, okolje, varnost in zaščita, ter 
njegovega upravljanja kriz in katastrof.

Unija je opredelila velikopotezen načrt 
politike do leta 2020, ki obravnava sklop 
zahtevnih in medsebojno povezanih 
izzivov, kot sta trajnostno upravljanje z viri 
in konkurenčnost. Da bi se lahko uspešno 
spoprijela s temi izzivi, so potrebna trdna 
znanstvena spoznanja, ki segajo na različna 
področja in omogočajo uravnoteženo 
oceno možnosti politike. Skupno 
raziskovalno središče, ki nadalje krepi 
svojo vlogo kot znanstvena služba za 
oblikovanje politike Unije, bo zagotovilo 
potrebno znanstveno in tehnično podporo v 
vseh fazah cikla oblikovanja politik, od 
zasnove do izvajanja in ocenjevanja. Zato 
bo svoje raziskave jasno usmeril na 
prednostne politike Unije, obenem pa 
krepil medsektorske sposobnosti. 
Neodvisnost Skupnega raziskovalnega 
središča od posebnih interesov, zasebnih 
ali nacionalnih, mu skupaj z njegovo 
znanstveno-tehnično vlogo omogoča, da 
spodbuja potrebno doseganje soglasja med 
zainteresiranimi stranmi in oblikovalci 
politike. Države članice in regije bodo 
imele korist od podpore Skupnega 
raziskovalnega središča strategijam 
pametne specializacije in njegovih 
raziskav, zlasti na področjih, kot so zdravje 
in varstvo potrošnikov, okolje, varnost in 
zaščita, ter njegovega upravljanja kriz in 
katastrof. Te raziskave bodo koristile tudi 
državljanom Unije.

Or. en

Obrazložitev

Kot je navedeno v členu 5 sedanje uredbe, bodo imeli nacionalni in regionalni organi korist 
od podpore Skupnega raziskovalnega središča razvoju strategij pametne specializacije.
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Predlog spremembe 205
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je vključiti trikotnik znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, ter tako 
okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope in 
obravnavati družbene izzive.

Posebni cilj je vključiti trikotnik znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, ter tako 
okrepiti in razširiti inovacijsko zmogljivost 
Evrope in obravnavati družbene izzive.

Or. en

Predlog spremembe 206
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju inovacijske zmogljivosti in 
sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi. 
Med številnimi glavnimi obravnavanimi 
vprašanji so: razmeroma slabi rezultati 
Evrope glede privabljanja nadarjenih ljudi 
in njihovega zadržanja; premalo 
izkoriščene obstoječe raziskovalne 
prednosti glede ustvarjanja gospodarske ali 
družbene vrednosti; nizke ravni 
podjetniške dejavnosti; obseg virov in 
centrov odličnosti, ki ne zadošča za 
konkurenčnost na svetovni ravni; ter 
preveliko število ovir za sodelovanje v 
okviru trikotnika znanj, tj. visokega 
šolstva, raziskav in podjetij, na evropski 
ravni.

Na področju inovacijske zmogljivosti in 
sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi. 
Med številnimi glavnimi obravnavanimi 
vprašanji so: razmeroma slabi rezultati 
Evrope glede privabljanja nadarjenih ljudi 
in njihovega zadržanja; premalo 
izkoriščene obstoječe raziskovalne 
prednosti glede ustvarjanja gospodarske ali 
družbene vrednosti; pomanjkanje 
rezultatov raziskav, uvedenih na trg; nizke 
ravni podjetniške dejavnosti in miselnosti; 
nizka stopnja pritegnitve zasebnih naložb 
v raziskave in razvoj, obseg virov, 
vključno s človeškimi viri, in centrov 
odličnosti, ki ne zadoščajo za 
konkurenčnost na svetovni ravni; ter 
preveliko število ovir za sodelovanje v 
okviru trikotnika znanj, tj. visokega 
šolstva, raziskav in podjetij, na evropski 
ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 207
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo ustvaril nova 
okolja, ugodna za inovacije, ter s 
spodbujanjem in podpiranjem nove 
generacije podjetnikov. S tem bo EIT v 
celoti prispeval k ciljem strategije 
Evropa 2020 in zlasti pobudam Unija 
inovacij ter Mladi in mobilnost.

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo ustvaril nova 
okolja, ugodna za inovacije, s 
spodbujanjem in podpiranjem nove 
generacije podjetnikov ter s spodbujanjem 
ustanavljanja novih inovativnih podjetij. S 
tem bo EIT v celoti prispeval k ciljem 
strategije Evropa 2020 in zlasti pobudam 
Unija inovacij ter Mladi in mobilnost.
Dejavnosti EIT prek skupnosti znanj in 
inovacij bodo zlasti prispevale k izvajanju 
posebnih ciljev „družbenih izzivov“ in 
„vodilnega položaja v omogočitvenih in 
industrijskih tehnologijah“ v okviru 
posebnega programa Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnost skupnosti znanj in inovacij je pomembno povezati z drugimi ustreznimi cilji, 
določenimi v drugih delih programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 208
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna značilnost EIT je vključevanje
izobraževanja in podjetništva z 
raziskavami in inovacijami kot povezav v 
enotni inovacijski verigi po vsej Uniji in 
onkraj nje.

Posebna značilnost EIT je povezovanje
izobraževanja in podjetništva z 
raziskavami in inovacijami kot povezav v 
enotni inovacijski verigi po vsej Uniji in 
onkraj nje, kar vodi do več inovativnih 
storitev, proizvodov in procesov, uvedenih 
na trg.
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Predlog spremembe 209
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko. 
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja. 
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko. 
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja. 
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve. Vendar morajo skupnosti znanj 
in inovacij, ki se financirajo tudi z javnimi 
viri, ostati odgovorne ter delovati odprto 
in pregledno, zlasti v primerjavi z drugimi 
udeleženci na njihovem področju 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi javnega sodelovanja skupnosti znanj in inovacij sta potrebni preglednost in odprtost, 
da se prepreči neutemeljena diskriminacija in razširi sodelovanje.

Predlog spremembe 210
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo 
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povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz 
industrije, visokega šolstva, raziskovalnih 
in tehnoloških inštitutov, znanih po svoji 
odličnosti. Skupnosti znanj in inovacij 
partnerjem na svetovni ravni omogočajo 
združevanje v novih, čezmejnih oblikah, 
kar najbolje izrabljajo obstoječa sredstva in 
odpirajo dostop do novih poslovnih 
priložnosti prek novih vrednostnih verig, 
pri čemer obravnavajo obsežnejše izzive z 
višjim tveganjem.

povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz 
industrije, visokega šolstva, raziskovalnih 
in tehnoloških inštitutov, znanih po svoji 
odličnosti. Skupnosti znanj in inovacij 
partnerjem na svetovni ravni omogočajo 
združevanje v novih, čezmejnih oblikah, 
kar najbolje izrabljajo obstoječa sredstva in 
odpirajo dostop do novih poslovnih 
priložnosti prek novih vrednostnih verig, 
pri čemer obravnavajo obsežnejše izzive z 
višjim tveganjem. Bistveno je, da 
skupnosti znanj in inovacij malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo priložnost, 
da v celoti sodelujejo pri vseh njihovih 
dejavnostih: del strategije skupnosti znanj 
in inovacij za rast bi morala biti širitev 
sodelovanja na nove udeležence z novimi 
idejami ter zlasti povečanje sodelovanja 
malih in srednjih podjetij. 

Or. en

Obrazložitev

Skupnosti znanj in inovacij morajo biti odprte za sodelovanje malih in srednjih podjetij, saj ta 
predstavljajo največji del evropskih industrijskih temeljev.

Predlog spremembe 211
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadarjenost je ključna za inovacije. S 
postavljanjem študentov, raziskovalcev in 
podjetnikov v središče svojega 
inovacijskega modela EIT spodbuja ljudi in 
njihovo sodelovanje. EIT bo zagotovil 
podjetniško in ustvarjalno kulturo in 
interdisciplinarno izobraževanje 
nadarjenim ljudem s pomočjo EIT 
pridobljenih magisterijev in doktoratov, kar 
naj bi postala mednarodno priznana 
znamka odličnosti. S tem EIT močno 
spodbuja mobilnost znotraj trikotnika 
znanja.

Nadarjenost je ključna za inovacije. S 
postavljanjem študentov, raziskovalcev in 
podjetnikov v središče svojega 
inovacijskega modela EIT spodbuja ljudi in 
njihovo sodelovanje. EIT bo zagotovil 
podjetniško in ustvarjalno kulturo in 
interdisciplinarno izobraževanje 
nadarjenim ljudem s pomočjo EIT 
pridobljenih magisterijev in doktoratov, kar 
naj bi postala mednarodno priznana 
znamka odličnosti. S tem EIT zagotavlja 
optimalen razvoj in dinamično uporabo 
intelektualnega kapitala Evrope ter 
močno spodbuja mobilnost znotraj 
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trikotnika znanja.

Or. en

Predlog spremembe 212
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju 
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
zamisli na trg. Zlasti prek svojih skupnosti 
znanj in inovacij ter svoje osredotočenosti 
na spodbujanje podjetniškega razmišljanja 
bo ustvaril nove poslovne priložnosti tako 
v obliki zagonov in izločitev dejavnosti v 
novo podjetje kot tudi znotraj obstoječe 
industrije.

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju 
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
znanja in tehnologije, da se zamisli
uvedejo na trg. Zlasti prek svojih skupnosti 
znanj in inovacij ter svoje osredotočenosti 
na spodbujanje podjetniškega razmišljanja 
bo ustvaril nove poslovne priložnosti tako 
v obliki zagonov in izločitev dejavnosti v 
novo podjetje kot tudi znotraj obstoječe 
industrije. Poudarek ne bo le na 
tehnoloških inovacijah, ampak tudi na 
družbenih in netehnoloških inovacijah ter 
spodbujanju socialnega podjetništva.

Or. en

Obrazložitev

Družbene inovacije in socialno podjetništvo je treba spodbujati, saj so tudi zahteva za 
izboljšanje uspešnosti Evrope na področju znanosti in inovacij.

Predlog spremembe 213
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
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podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 
raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 
sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij.

podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 
raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 
sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij.
EIT bo kot potrebno dopolnitev svoje 
osredotočenosti na področje tehnologije in 
industrije razvil potencial za 
netehnološke, organizacijske in sistemske 
inovacije ter socialno podjetništvo.

Or. en

Obrazložitev

Družbene inovacije in socialno podjetništvo je treba spodbujati, saj so tudi zahteva za 
izboljšanje uspešnosti Evrope na področju znanosti in inovacij.

Predlog spremembe 214
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo na področju inovacij in za razvoj 
skupne kulture inovacij in prenosa znanja 
uveljavljal nove pionirske pristope, med 
drugim z izmenjavo različnih izkušenj 
njegovih skupnosti znanj in inovacij prek 
različnih mehanizmov za razširjanje, kot 
sta platforma zainteresiranih strani in 
štipendijska shema.

EIT bo na področju inovacij in za razvoj 
skupne kulture inovacij in prenosa znanja 
uveljavljal nove pionirske pristope, pri 
čemer bo posebno pozornost namenil 
malim in srednjim podjetjem. Do tega 
lahko med drugim pride z izmenjavo 
različnih izkušenj njegovih skupnosti znanj 
in inovacij prek različnih mehanizmov za 
razširjanje, kot so platforma zainteresiranih 
strani, patentna združenja in štipendijska 
shema.

Or. en

Predlog spremembe 215
Predlog uredbe
Priloga I – Del V – točka 3 – točka f – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo precej prispeval k ciljem iz 
Obzorja 2020, zlasti z obravnavanjem 
družbenih izzivov, na način, ki bo 
dopolnjeval druge pobude na tem. 
Preskusil bo nove in poenostavljene 
pristope na področju financiranja in 
vodenja ter imel tako pionirsko vlogo na 
področju inovacij v Evropi. Njegov pristop 
bo trdno temeljil na močnem učinku 
vzvoda ter mobiliziral javna in zasebna 
sredstva. Poleg tega bo uporabljal 
popolnoma nove namenske družbe za 
usmerjeno podporo posameznim 
dejavnostim prek sklada EIT.

EIT bo precej prispeval k ciljem iz 
Obzorja 2020, zlasti z obravnavanjem 
družbenih izzivov, na način, ki bo 
dopolnjeval druge pobude na tem. 
Preskusil bo nove in poenostavljene 
pristope na področju financiranja in 
vodenja ter imel tako pionirsko vlogo na 
področju inovacij v Evropi. Velik del 
letnega prispevka bo skupnostim znanj in 
inovacij dodeljen na konkurenčen način 
in na podlagi vrednotenja njihovih letnih 
načrtov, ciljev, doseženih rezultatov in 
nadaljnjega potenciala. Njegov pristop bo 
trdno temeljil na močnem učinku vzvoda 
ter mobiliziral javna in zasebna sredstva. 
Poleg tega bo uporabljal popolnoma nove 
namenske družbe za usmerjeno podporo 
posameznim dejavnostim prek sklada EIT.

Or. en

Obrazložitev

Letni prispevek različnim skupnostim znanj in inovacij mora temeljiti na doseženem napredku 
in rezultatih.

Predlog spremembe 216
Predlog uredbe
Priloga II – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev za program 
Obzorje 2020 je naslednja (v 
milijonih EUR):

Razdelitev za program Obzorje 2020 je 
naslednja (v milijonih EUR):

Or. en

Predlog spremembe 217
Predlog uredbe
Priloga II – prva zvezdica
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje. Zato bo 6 663 mio EUR na voljo 
za podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam.

*Vključno s 57,6 % za informacijske in 
komunikacijske tehnologije, od tega 20 %
za fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, 
27,6 % za nanotehnologije, napredne 
materiale ter sodobno proizvodnjo in 
predelavo, 3,7 % za biotehnologijo in 11,1 
% za vesolje. Zato bo 42,8 % na voljo za 
podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam.

Or. en

Predlog spremembe 218
Predlog uredbe
Priloga II – druga zvezdica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska ja
lahko namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
lahko namenjena MSP.

Okoli 28,3 % od tega zneska je lahko 
namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
lahko namenjena MSP.

Or. en

Predlog spremembe 219
Predlog uredbe
Priloga II – tretja zvezdica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupni znesek bo na voljo z dodelitvami, 
kot določa člen 6(3). Druga dodelitev v 
višini 1 652 mio EUR bo na voljo 
sorazmerno s proračunoma za Družbene 
izzive in Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
na indikativni osnovi in v odvisnosti od 

črtano
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ponovnega pregleda iz člena 26(1).

Or. en

Predlog spremembe 220

Predlog uredbe
Priloga II – Razdelitev proračuna – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odlična znanost, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 15580, od tega 500 za EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212
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SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odlična znanost, od tega: 33,2 %

1. Evropski raziskovalni svet 15,7 %

2. Prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije 3,5 %

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni razvoj 9,1 %

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3,6 %

5. Spodbujanje odličnosti 0,9 %

6. Znanost in družba 0,4 %

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 24,0 %

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij* 17,2 %

2. Dostop do tveganega kapitala** 4,0 %

3. Inovacije v MSP 2,8 %

III Družbeni izzivi, od tega: 37,7 %

1. Zdravje in dobro počutje 10,2 %

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo 4,9 %

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 7,1 %

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 8,0 %

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3,6 %

6. Razumevanje evropskih družb in družbenih sprememb 2,0 %

7. Zaščita svobode in varnosti v Evropi 1,9 %

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 3,1 %

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,1 %

SKUPAJ 100 %
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Predlog spremembe 221

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIa

OBZORJE 2020
Zbirka instrumentov
Celostna narava Obzorja 2020, njegovi 
številni cilji, lastnosti in spekter 
dejavnosti, ki jih zajema, narekujejo, da bi 
morala biti na voljo različna sredstva za 
izvajanje („instrumenti“), ki bi jih bilo 
mogoče uporabljati prožno. 
Ta preglednica je namenjena pregledu 
zbirke instrumentov, predlaganih v okviru 
Obzorja 2020, ki vodijo do finančne 
podpore Unije.
Zbirka temelji na izkušnjah, pridobljenih 
na podlagi zaporednih okvirnih 
programov za raziskave, ter nekaterih 
izboljšavah in splošnem prizadevanju za 
poenostavitev instrumentov. V 
Obzorje 2020 je vključenih le nekaj novih 
instrumentov, kar ustreza jasni zahtevi 
udeležencev ter pilotnemu testiranju v 
sedmem okvirnem programu.
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Glavni cilji Opis Prevladujoča oblika 
financiranja1/izvajanja

Podpora za posameznike 

Evropski raziskovalni svet 
(ERC)

posamezni raziskovalci, ki izvajajo pionirske raziskave subvencije

Ukrepi Marie 
Skłodowske-Curie

usposabljanje na področju raziskav ter izmenjava na področju poklicnih možnosti in znanja
na podlagi čezmejne in medsektorske mobilnosti 

subvencije

Podpora skupnemu 
raziskovanju in inoviranju 

Skupni projekti univerze, raziskovalne organizacije in podjetja (vključno z malimi in srednjimi podjetji), ki 
sodelujejo s skupnimi cilji in zmogljivostmi, da bi dosegli posebne rezultate na področju 
raziskav in inovacij

[prihodnje in nastajajoče znanosti in tehnologije – obsegajo znanstvene in tehnične vede ter 
ustvarjajo temelje za radikalne nove tehnologije] 

subvencije, nagrade, 
javna naročila

Posebna podpora za mala in 
srednja podjetja

Ukrep za mala in srednja 
podjetja (podobno 
raziskovalnemu 
programu za inovacije v 
malih podjetjih) 

zapolnitev vrzeli pri financiranju začetne faze raziskav in inovacij z visokim tveganjem s 
postopno podporo, ki zajema celoten inovacijski cikel in je namenjena vsem oblikam 
inovativnih malih in srednjih podjetij 

subvencije,
finančni instrumenti 
(dolžniški in lastniški)

Podpora za 
visokotehnološka mala in 
srednja podjetja

tržno usmerjeno inoviranje malih in srednjih podjetij na področju raziskav in razvoja, 
usmerjeno v raziskovalno intenzivne sektorje

[člen 185 PDEU] 

Podpora za infrastrukturo spodbujanje vrhunske raziskovalne infrastrukture, ki je dostopna za vse raziskovalce v Evropi
in zunaj nje, ter njene popolne izkoriščenosti

subvencije, javna naročila

Podpora za pritegnitev 
financiranja

odprava pomanjkanja dolžniškega in lastniškega financiranja za raziskave in razvoj, 
inovativna podjetja ter projekte v vseh fazah razvoja 

finančni instrumenti 
(dolžniški in lastniški)

Podpora za partnerstvu
Javno–zasebno pogodbeni dogovor med partnerji, ki določa cilje partnerstva, iz tega izhajajoče obveznosti subvencije 

                                               
1 V programu Obzorje 2020 obstajajo štiri osnovne oblike financiranja: subvencije, nagrade, javna naročila in finančni instrumenti (dolžniški in lastniški instrumenti).
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partnerstvo
(pogodbena javno-
zasebna partnerstva)

partnerjev, ključne kazalnike uspešnosti in pričakovane rezultate

Javno–zasebno 
partnerstvo
(skupne tehnološke 
pobude)

skupna podjetja javnih in zasebnih partnerjev, kadar obstajajo utemeljeno področje uporabe 
in obseg zasledovanih ciljev, ustrezna obveznost zasebnega sektorja ter potrebni viri

[člen 187 PDEU]1

Javno-javno partnerstvo 
(ERA-Net, podpora 
pobudam za skupno 
načrtovanje) 

priprava in vzpostavitev struktur za javno-javna partnerstva subvencije

Javno-javno partnerstvo 
(člen 185) 

skupna podpora organov javnega sektorja ali organov, ki opravljajo javne storitve, na 
regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni razvoju in izvajanju programa ali dejavnosti na 
področju raziskav in inovacij

[člen 185 PDEU] ii

Skupnosti znanja in 
inovacij

Močno povezana partnerstva, ki dolgoročno združujejo univerze, raziskovalne centre, mala in 
velika podjetja ter druge inovacijske akterje okrog posebnih družbenih izzivov

[člen 173(3) PDEU] ii

Or. en

                                               
1 Ustanovljeni subjekt lahko uporabi tudi razpoložljive oblike financiranja.
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OBRAZLOŽITEV

Od sedmega okvirnega programa do programa Obzorje 2020 

Predlog Komisije o programu Obzorje 2020 prvič pod okriljem skupnega strateškega okvira 
za financiranje raziskav in inovacij (CSFRI) združuje različne elemente, ki do zdaj niso imeli 
skupne perspektive: naslednika sedmega okvirnega programa ter programa za konkurenčnost 
in inovativnost, skupaj z Evropskim institutom za inovacije. Zato uporablja dve pravni 
podlagi: člena 173 in 182 o industriji in raziskavah. 

Spodaj so našteti nekateri elementi, predlagani v programu Obzorje 2020, ki v veliki meri 
povzemajo priporočila Evropskega parlamenta iz prejšnjih resolucij (poročila Merkies, 
Carvalho, Audy in Matias):
– združitev celotne inovacijske verige, od raziskav do trga, v enoten program;
– jasen pristop k svetovnim socialnim izzivom s financiranjem raziskav in inovacij, 

namenjenih za zagotavljanje odgovorov na težave državljanov v zvezi s temami, kot so 
podnebne spremembe, zanesljiva preskrba s hrano, pomanjkanje energije in čista voda, 
če jih omenimo samo nekaj; 

– večji poudarek na konkurenčnosti evropskih industrijskih panog; 
– boljše priložnosti za znanstvenike, ki želijo razširiti meje znanja, z večjim odstotkom 

razpisov s pristopom od spodaj navzgor in vrhunskih raziskav; 
– večji poudarek na večdisciplinarnosti z namenom ustvarjanja nove dodane vrednosti; 
– široka opredelitev inovacijskih politik, vključno s socialnimi inovacijami; 
– napredek pri poenostavljanju programa.

V nadaljevanju so obravnavane nekatere smernice programa, ki so še posebej pomembne.

Odziv na krizo

Finančna in gospodarska kriza je razkrila šibke točke evropskega produktivnega modela. Da 
bi iz te krize izšli okrepljeni in da bi preusmerili evropsko gospodarstvo, strategija EU2020 
poudarja pomen raziskav in inovacij kot načina za napredek v smeri gospodarstva, ki bo 
temeljilo na znanju in bo zagotavljalo bolj uravnovešeno, diverzificirano in trajnostno rast.

Vendar bo gospodarski model iz strategije EU2020, ki bo temeljil na visoki stopnji 
zaposlenosti, produktivnosti in socialni koheziji, uspešen le, če bomo zagotovili stabilnost 
sistema raziskav in inovacij v smislu gospodarskih in človeških virov. Drugače povedano, 
zmanjšanje naložb v raziskave, razvoj in inovacije logično vpliva na storilnost sistema 
znanosti in tehnologije ter na njegovo zmogljivost ustvarjanja znanja, kar nazadnje negativno 
vpliva na našo konkurenčnost in na našo socialno blaginjo. Zato naj se nujno zagotovi, da 
financiranje skupne politike raziskav in inovacij ne bo ogroženo zaradi manjšanja 
proračunskih sredstev, ta sredstva je treba celo povečati. Iz tega razloga in ker novi program 
povzema pomen inovacij ter širi paleto instrumentov, pripravljavka mnenja meni, da je treba 
proračunska sredstva za program Obzorje 2020 podvojiti v primerjavi s sedmim okvirnim 
programom. 

Druga spremenljivka, od katere bo odvisna naša konkurenčnost, kot že omenjeno, so človeški 
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viri: brez raziskovalcev ni raziskav, razvoja in inovacij, na katerih bi lahko temeljila 
gospodarska rast, ki si jo želimo. Komisija je ocenila, da je treba v sistem vključiti milijon 
novih raziskovalcev, če želimo doseči cilj 3 % BDP za raziskave. Vendar vse analize kažejo, 
da v sedanjih razmerah pogoji za doseganje teh številk niso najboljši: številne discipline ne 
zmorejo pritegniti najboljših študentov, manjšanje sredstev za raziskave pospešuje beg 
možganov, še vedno previsok odstotek raziskovalcev opusti raziskovanje. Ti razlogi so 
pripravljavko mnenja spodbudili, da je v poročilo vključila vrsto predlogov sprememb za 
okrepitev naše zmogljivosti, da bi privabili, zadržali in spodbujali največje talente, ter za 
vključitev kazalcev človeških virov kot temeljnega elementa za oceno Obzorja 2020.

Zagotovitev neprekinjenosti inovacijske verige

Obstaja že obsežna literatura, ki preučuje povezave med raziskavami, inovacijami in 
gospodarskim razvojem, manjšo konkurenčnost Evropske unije glede na njene tekmece pa 
pripisuje slabim povezavam med temi tremi elementi inovacijske verige. Zato pripravljavka 
mnenja meni, da je povezovanje dejavnosti raziskovanja in inovacij v celoto korak v pravo 
smer, da bi zagotovili učinkovit prenos znanja in tehnologije, ki ju je mogoče pretvoriti v 
proizvode, storitve in zaposlitev.

Trdnost nove arhitekture programa pa bi lahko postala njegova najbolj šibka točka, če ne bo 
doseženo ravnotežje med njenimi deli, predvsem v proračunskem smislu. Prenos teže na 
predstavitvene dejavnosti, prototipe in projekte pred komercializacijo (market ready), bi lahko 
vplival na temeljne raziskave, ki so pogosto vir prelomnih inovacij, ki ustvarjajo nove 
potrebe, trge in uporabe, ter bi zasenčil uporabne raziskave. Obe vrsti raziskav potrebujeta 
bolj dolgoročno vizijo in redno financiranje.

Prav tako je pomembno zagotoviti povezavo različnih faz inovacijskega cikla. To pomeni, da 
je bolj kot kadar koli prej treba opredeliti odnose med različnimi temami in instrumenti ter 
zagotoviti, da bodo te vezi med temeljnimi raziskavami in trgom skladne in dobro razvite v 
postopku prenosa tehnologije. To poročilo vsebuje nekatere s tem povezane elemente, kot je 
izboljšanje notranjega upravljanja prek ustanovitve sektorskih usmerjevalnih odborov, 
okrepitev večdisciplinarnosti ali vzpostavitev potrditve koncepta v okviru kapitalskega 
instrumenta. 

Zagotavljanje odličnosti 

V smislu znanstvene proizvodnje Evropa skupaj z ZDA ostaja središče raziskav in razvoja, 
vendar naši tekmeci zmanjšujejo zaostanek. Zato je s stališča pripravljavke mnenja za 
povečanje stopnje odličnosti evropskih znanstvenih temeljev in razvoj znanstvenega talenta 
prihodnosti popolnoma primerno, da se prednostni nalogi „odlična znanost“ nameni tretjina 
proračuna vsega programa. 

Odgovor na svetovne izzive

Raziskave in inovacije so bistvene pri iskanju in uporabi učinkovitih odgovorov na velike 
socialne izzive, s katerimi se sooča Evropa. Obenem ima razvoj rešitev za te izzive velik 
potencial za prispevek k ekonomski rasti in krepitvi konkurenčnosti. 
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Glede na obseg težav je razumljivo, da so veliki socialni izzivi praktično isti kot v sedmem 
okvirnem programu, čeprav je energija postavljena v prvo vrsto evropskih skrbi. Zato je 
proračun za ta cilj bistveno povečan v primerjavi s sedmim okvirnim programom, kot je 
Evropski parlament večkrat zahteval v svojih resolucijah. Poleg tega je pripravljavka mnenja 
menila, da je za podporo ciljem zmanjševanja CO2, ki jih zagovarja Unija, primerno 
zagotoviti, da se tretjina sredstev financiranja v okviru izziva „varna, čista in učinkovita 
energija“ nameni obnovljivim virom energije. 

V poročilu je ohranjena struktura, ki jo je predlagala Komisija, razen, kar zadeva izziv 
„vključujoče, inovativne in varne družbe“. Slednji je zaradi specifičnosti varnosti kot izziva 
razdeljen v dva dela: „razumevanje evropskih družb in družbenih sprememb“ ter „zaščita 
svobode in varnosti v Evropi“. Na ta način imajo v prvem delu družbene znanosti in 
humanistika odločujočo vlogo pri napredku v smeri bolj vključujočih in inovativnih družb. Ni 
treba posebej poudarjati, da osredotočenost tega izziva na družbene znanosti in humanistiko 
ne ogroža temeljne vloge, ki jo bodo te discipline imele pri obravnavanju drugih šestih 
opredeljenih izzivov.

Kar zadeva drugi del izziva, njegov pomen opravičuje opredelitev ločenega izziva, čeprav je 
res, da imajo sedanja tveganja na področju svobode in varnosti več razsežnosti in so zato 
deloma obravnavana v okviru drugih socialnih izzivov. Ta novi izziv bo osredotočen 
predvsem na iskanje in oblikovanje odgovorov na notranje in zunanje grožnje evropski 
varnosti. 

Zagotavljanje organizacijske narave Obzorja 2020

Zaporedni okvirni programi so imeli temeljno vlogo pri oblikovanju evropskega sistema 
znanosti in tehnologije, zahvaljujoč financiranju ukrepov, ki so omogočili mobilizacijo 
odličnih raziskovalcev in odličnih idej. Zato je bila ena od prednostnih nalog tega poročila 
zaščita vsega doseženega na tem področju z namenom okrepitve projektov čezmejnega 
sodelovanja, predkonkurenčne narave in srednje velikosti na vseh področjih v primerjavi s 
trendom, da se pogosteje financirajo veliki projekti, ki bi lahko otežili vstop novih 
udeležencev in oslabili dinamičnost sistema. 

Na podlagi iste logike so se povečala sredstva za ukrepe Marie Curie in za raziskovalne 
infrastrukture (s posebnim poudarkom na e-infrastrukturah), ustvarjen pa je bil tudi nov 
posebni cilj „razširitev odličnosti in povečanje udeležbe“ v okviru prednostne naloge „odlična 
znanost“, da bi okrepili raziskovalno mrežo na celotnem ozemlju Unije. Ta zadnji posebni cilj 
obravnava podporo pobudam tesnega sodelovanja (twinning), izobraževanja, dostopa do
omrežij itd.

Potreba po ustvarjanju sinergij med strukturnimi skladi in okvirnim programom je bila vedno 
priznana v ustreznih uredbah in se je izvajala z različno uspešnostjo. Dejstvo, da sta se skupni 
strateški okvir za financiranje raziskav in inovacij ter skupni strateški okvir za kohezijske 
sklade uskladila glede prispevka cilju inteligentne rasti, določenega v strategiji EU 2020, 
pomeni, da bo sodelovanje med obema instrumentoma v tem novem obdobju neizogibno. V 
tem smislu predlog Komisije o novi uredbi o ESRR vsebuje resnično pozitivne elemente, kot 
je možnost uskladitve financiranja iz obeh virov, vendar morajo regionalne oblasti poznati in 
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v svojih ustreznih inteligentnih specializiranih strategijah podpreti pobude svojih univerz, 
podjetij in raziskovalnih središč na področju raziskav, razvoja in inovacij, da bi bilo to 
sodelovanje uspešno. Prav tako je pomembno, da nacionalni in regionalni organi lahko 
računajo na strokovno pomoč pri oblikovanju teh strategij in da različne službe Evropske 
komisije sodelujejo pri njihovi oceni.

Večja vloga akterjev

Druga rdeča nit tega poročila je pripravljenost dati raziskovalnim središčem, univerzam in 
podjetjem večjo vlogo pri predlaganju idej in opredeljevanju novih priložnosti. Zato je 
določeno, da je treba najmanj 15 % sredstev, namenjenih razpisom v okviru prednostnih 
nalog „vodilni položaj v industriji“ in „družbeni izzivi“, nameniti razpisom s pristopom od 
spodaj navzgor, ne manj kot 60 % sredstev za prihodnje in nastajajoče tehnologije pa odprtim 
prihodnjim in nastajajočim tehnologijam. Pripravljavka mnenja prav tako meni, da je pristop 
od spodaj navzgor zelo primeren za instrument, namenjen malim in srednjim podjetjem, za 
katerega so zagotovljena lastna sredstva.

Poleg tega pripravljavka mnenja meni, da je treba glas raziskovalcev okrepiti tudi v ostalih 
razpisih z odprtjem vrat vzpostavitvi sektorskih usmerjevalnih odborov, ki jih bodo sestavljali 
neodvisni strokovnjaki, ki bodo prispevali k opredelitvi načrtov raziskav in inovacij v vsakem 
družbenem izzivu. 

Po drugi strani iskanje odgovorov na svetovne izzive in razvoj raziskovanja, ki bo relevantno 
za državljane, zahteva čim širšo udeležbo akterjev. Zato je v okviru novega posebnega cilja 
„odgovorne raziskave in inovacije“ predlagana okrepitev kanalov za dialog, ki bodo presegli 
razumevanje državljanov kot zgolj prejemnikov rezultatov raziskav. 

Končno, pripravljavka mnenja meni, da je zelo pozitivno, da Obzorje 2020 daje poudarek tudi 
na odprte inovacije, ki jih vodijo uporabniki. 

Okrepitev vloge programa kot vzornika

Pomembna značilnost zaporednih okvirnih programov je bila zmožnost delovanja kot vzora 
dobre prakse. Tako so imeli ukrepi Marie Curie in nedavno subvencije Evropskega 
raziskovalnega sveta temeljno vlogo pri vrednotenju kariere raziskovalca, kar zadeva plačilo 
in delovne pogoje, in so postali del prakse univerz in raziskovalnih centrov.

Obzorje 2020 pomeni še korak naprej v vlogi vzornika, saj prvič v okvirne programe 
vključuje člen, namenjen enakosti spolov. Sedanje poročilo je razširilo njegovo vsebino, da bi 
zajel dvojno razsežnost: okrepitev zastopanosti in spodbujanje žensk v Obzorju 2020 ter 
vključitev analize po spolu v vsebino raziskav.

Pripravljavka mnenja je dodala tudi nov člen o odprtem in brezplačnem dostopu do rednih
publikacij o javnih raziskavah, ki jih financira program. Prav tako se obravnava spodbujanje 
odprtega dostopa do podatkov, pridobljenih ali zbranih prek projektov, financiranih iz 
Obzorja 2020.

Oba elementa poleg tega tudi jasno spodbujata učinkovitost in cenovno učinkovitost 
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proračuna. Učinkovitejša raba človeškega kapitala dovoljuje večjo vključenost izkušenj in 
porajanje idej, kar pomeni nove priložnosti za pretvorbo inovacij v gospodarski razvoj. Boljše 
in dostopnejše kroženje rezultatov raziskav brez dvoma omogoča, da lahko proces inovacij 
poteka kjer koli v EU. 

Poudarek mednarodne razsežnosti Obzorja 2020 

Večsektorska razsežnost z največjim potencialom za razvoj v naslednjih letih je mednarodno 
sodelovanje. Za ohranitev naše ravni konkurenčnosti je nujno sodelovanje z naprednejšimi 
središči znanja na svetovni ravni. Zagotavljanje odgovorov na svetovne težave zajema 
sodelovanje s številnimi raziskovalci na terenu, kar prispeva k razvoju znanosti na svetovni 
ravni. Zato morajo tri prednostne naloge, ki sestavljajo Obzorje 2020, vključevati jasno 
mednarodno razsežnost pri izvajanju. 


