
AD\913037SL.doc PE489.509v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

2011/0401(COD)

18.9.2012

MNENJE
Odbora za pravne zadeve

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

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))

Pripravljavec mnenja: Piotr Borys



PE489.509v02-00 2/11 AD\913037SL.doc

SL

PA_Legam



AD\913037SL.doc 3/11 PE489.509v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta uredba je del svežnja Obzorje 2020, ki ga je Komisija predstavila v novembru 2011. Cilj 
svežnja je vzpostavitev okvirnega programa za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020.

Politika raziskav in inovacij je za konkurenčnost Evropske unije posebej pomembna. Njen cilj 
je prilagajanje EU spremembam v svetu z raziskovalno politiko, ki Unijo postavlja v vodilno 
vlogo na področju tehnologije in tako ustvarja delovna mesta ter spodbuja gospodarstvo.

Ta uredba je glavni instrument svežnja Obzorje 2020, saj vzpostavlja okvirni program za 
raziskave in inovacije. Ker je ta instrument glavna uredba, zanj velja postopek soodločanja.

Interes Odbora za pravne zadeve pri tem sklepu je v veliki meri omejen na etično 
problematiko, saj je med drugim odgovoren za etična vprašanja, povezana z novimi 
tehnologijami. Odbor se je zato pri predlogih sprememb omejil na etična vprašanja, ki jih 
sproža osnutek uredbe. 

Glavno etično vprašanje se nanaša na uporabo izvornih celic človeških zarodkov. Sedmi 
okvirni program (2007–2013) je bil sprejet potem, ko je bil o tem etičnem vprašanju dosežen 
krhek kompromis. Ta osnutek mnenja si pri obravnavi tega problema prizadeva za večjo 
pravno varnost.

Odbor zato predlaga, da se raziskave, ki bodisi vključujejo uničenje človeških zarodkov 
bodisi uporabljajo izvorne celice človeških zarodkov, v celoti izvzamejo iz financiranja EU. 
Posamezne države članice bi se tako odločale same v skladu s svojimi etičnimi načeli, ali naj 
tovrstne raziskave financirajo iz svojih proračunov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Raziskave in inovacije pogosto  
temeljijo na sposobnosti znanstvenikov, 
raziskovalnih inštitutov, podjetij in 
državljanov, da dostopajo do znanstvenih 
informacij ter jih izmenjujejo in 
uporabljajo. Da bi povečali kroženje in 
izkoriščanje znanja, bi moralo biti splošno 
načelo pri znanstvenih publikacijah, ki 



PE489.509v02-00 4/11 AD\913037SL.doc

SL

prejemajo javna finančna sredstva v 
okviru programa Obzorje 2020, stalen 
dostop do znanstvenih publikacij, ki ga 
predvideva sedmi okvirni program. 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 odprti dostop do teh podatkov 
postal splošno pravilo. Stroški objave se 
lahko po potrebi krijejo iz sredstev za 
Obzorje 2020.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki jih podpira Obzorje 2020, 
morajo spoštovati temeljna etična načela.
Upoštevati je treba mnenja Evropske 
skupine za etiko na področju znanosti in 
novih tehnologij. Raziskovalne dejavnosti 
bi morale upoštevati tudi člen 13 PDEU ter 
zmanjšati uporabo živali pri raziskavah in 
poskusih z namenom, da se uporaba živali 
povsem nadomesti. Vse dejavnosti bi 
morale biti izvedene tako, da zagotavljajo
visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi v 
skladu s členom 168 PDEU.

(24) Raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki jih podpira Obzorje 2020, bi 
morale spoštovati temeljna etična načela.
Upoštevati bi bilo treba mnenja Evropske 
skupine za etiko na področju znanosti in 
novih tehnologij. Raziskovalne dejavnosti 
bi morale upoštevati tudi člen 13 PDEU ter 
zmanjšati uporabo živali pri raziskavah in 
poskusih z namenom, da se uporaba živali 
povsem nadomesti. Raziskovalne 
dejavnosti bi morale spoštovati tudi 
pravne in upravne določbe ter običaje 
držav članic. Vse dejavnosti bi morale biti 
izvedene tako, da bodo zagotavljale visoko 
stopnjo zaščite zdravja ljudi v skladu s 
členom 168 PDEU in členom 35 Listine 
EU o temeljnih pravicah, da bi vsakomur 
omogočili uveljavljanje pravice do 
preventivne zdravstvene oskrbe in do 
zdravljenja po pogojih nacionalne 
zakonodaje in prakse.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi poudariti, da za raziskave še naprej velja nacionalna zakonodaja.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
ne smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, 
se v tej državi članici ne sme financirati.

(25) Med nacionalnimi zakonodajami o 
raziskavah, ki uporabljajo človeške 
zarodke in izvorne celice človeških 
zarodkov, obstajajo velike razlike. Politika 
Unije si ne bi smela prizadevati za 
uskladitev nacionalnih zakonodaj. V zvezi 
s sedmim okvirnim programom je
Komisija izjavila, da bo „nadaljevala s 
sedanjo prakso in regulativnemu odboru
ne bo predložila predlogov za projekte, ki 
vključujejo raziskovalne dejavnosti, ki 
uničujejo človeške zarodke, vključno za 
pridobivanje izvornih celic.“1. Ta zaveza 
mora biti vključena v to uredbo, da bo 
zagotovljena pravna varnost. Komisija bi 
morala dejavno podpirati raziskave, 
katerih cilj je razvijanje alternativ 
izvornim celicam človeških zarodkov.

__________________
1 Točka 12 sporočila Komisije k členu 6, 
priloženega Sklepu št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013) 
(UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je dati pravno veljavo zavezi Komisije o raziskavah 
izvornih celic.
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Predlog spremembe 4

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 
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.

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 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, razvoju raziskav pravnih 
sistemov držav članic, sodelovanju s 
tretjimi državami, odgovornim raziskavam 
in inovacijam, vključno s spolom, 
povečanju privlačnosti raziskovalnega 
poklica ter spodbujanju čezmejne in 
medsektorske mobilnosti raziskovalcev.

Obrazložitev

Glede na pravne in etične probleme nekaterih vrst raziskav bi moral predlog vključevati tudi 
financiranje pravnih raziskav.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri raziskovalnih projektih, v kateri so 
kot subjekti ali končni uporabniki 
udeleženi ljudje, Obzorje 2020 zagotovi, 
da so vsi udeleženci in družbene skupine 
obravnavane enako.

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Člen 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Odprti dostop

Za okrepitev izkoriščanja in razširjanja 
rezultatov, s čimer se bodo spodbudile 
evropske inovacije, se spodbuja 
brezplačen in odprt dostop do publikacij 
na podlagi raziskav, financiranih v okviru 
Obzorja 2020, obenem pa je treba 
zagotoviti, da bodo lahko evropski 
znanstveniki objavljali v najodličnejših 
revijah in forumih. Spodbuja se odprt 
dostop do znanstvenih podatkov, 
pridobljenih ali zbranih na podlagi 
raziskav, financiranih v okviru 
Obzorja 2020.
Če se prispevki iz programa Obzorje 2020 
objavijo v odprtem in prostem formatu, se 
lahko stroški objave krijejo iz sredstev 
Obzorja 2020.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru
Obzorja 2020, so v skladu z etičnimi načeli 
ter zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli.

Vse dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja 
2020, so v skladu z etičnimi načeli ter 
zadevno nacionalno in mednarodno 
zakonodajo ter zakonodajo Unije, vključno 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in njenimi 
dopolnilnimi protokoli, helsinško 
deklaracijo o etičnih načelih za 
zdravstvene raziskave, ki vključujejo ljudi, 
ki jo je sprejelo Svetovno zdravniško 
združenje, konvencijo Sveta Evrope z dne 
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4. aprila 1997 o varovanju človekovih 
pravic in človeškega dostojanstva v zvezi z 
uporabo biologije in medicine ter njenimi 
dodatnimi protokoli in resolucijo 
generalne skupščine OZN št. 59/280 z dne 
8. marca 2005 o kloniranju človeka.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno 
za raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

(c) dejavnosti z namenom ustvarjanja 
človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) raziskovalne dejavnosti, ki 
vključujejo uničenje človeških zarodkov;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe onemogoča financiranje raziskav, ki vključujejo uničenje človeških 
zarodkov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) raziskovalne dejavnosti, ki 
uporabljajo izvorne celice človeških 
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zarodkov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe onemogoča financiranje raziskav, ki uporabljajo izvorne celice 
človeških zarodkov.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko 
financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Za raziskovalne 
dejavnosti, ki so prepovedane v vseh 
državah članicah, se financiranje ne dodeli.
Dejavnosti se ne dodeli financiranja v 
državi članici, v kateri je taka dejavnost 
prepovedana.

4. Raziskave drugih tipov človeških 
izvornih celic se lahko financirajo, odvisno 
od vsebine znanstvenega predloga in 
pravnega okvira zadevnih držav članic. Za 
raziskovalne dejavnosti, ki so prepovedane 
v vseh državah članicah, se financiranje ne 
dodeli. Dejavnosti se ne dodeli financiranja 
v državi članici, v kateri je taka dejavnost 
prepovedana.

Obrazložitev

To je posledični predlog spremembe, ki izhaja iz prepovedi financiranja raziskav, pri katerih 
se uporabljajo izvorne celice človeških zarodkov.

Predlog spremembe 12

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, povzemajo
ključne ugotovitve, ter po potrebi njihovo 
sporočanje in razširjanje znanstveni 
skupnosti in splošni javnosti;
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