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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog za uredbo o Obzorju 2020 je kakovostna podlaga, v kateri so upoštevane znanstvene 
in raziskovalne potrebe EU ter ki zagotavlja določeno mero sinergije s kohezijsko politiko.

Predlogi sprememb so večinoma osredinjeni na dejavnosti za spodbujanje razvoja in udeležbe 
regij, mest in lokalnih skupnosti, kar v predlogu ni zadostno prikazano, čeprav je Komisija 
pozvala države članice, naj v naslednjem programskem obdobju te dejavnosti vključijo v 
svoje operativne programe za raziskave.

Program Obzorje 2020 bi moral bolj upoštevati geografsko raznolikost EU in podpirati 
raziskovalne pobude v vseh državah članicah, kar bi okrepilo regionalno razsežnost 
znanstvene in raziskovalne politike. Tu bi bilo treba okrepiti teritorialno in nadnacionalno 
razsežnost.

Obstaja še posebno vprašanje osebnih stroškov raziskovalcev in njihovo sodelovanje v 
mednarodnih raziskovalnih skupinah; pri teh vidikih so precejšnje regionalne razlike, kar 
pomeni ovire za nekatere regije, predvsem tiste, ki so manj razvite.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj 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 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
katerem raziskovalci, znanost in 
tehnologija prosto krožijo, in spodbujati
posamezne regije Unije in celotno Unijo, 
da postanejo bolj konkurenčne, tudi na 
področju industrije. Da bi te cilje 
uresničila, mora Unija vzpostaviti 
dejavnosti za izvajanje raziskav, 
tehnološkega razvoja in predstavitev, 
spodbujati mednarodno sodelovanje, 
razširjati in optimizirati rezultate ter 
spodbujati usposabljanje in mobilnost.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP ter biti odprto za nove udeležence, saj 
združuje celoten razpon podpore za 
raziskave in inovacije v enem skupnem 
strateškem okviru, vključno z 
racionaliziranim nizom oblik financiranja, 
in uporablja pravila za udeležbo z načeli, ki 
veljajo za vse ukrepe v okviru programa.
Preprostejša pravila financiranja bi morala 
zmanjšati upravne stroške udeležbe in 
prispevati k zmanjšanju števila finančnih 
napak.

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije, 
raziskovalnih in inovacijskih agencij 
javnega sektorja, organizacij socialnega 
gospodarstva in zlasti MSP ter biti odprto 
za nove udeležence, saj združuje celoten 
razpon podpore za raziskave in inovacije v 
enem skupnem strateškem okviru, vključno 
z racionaliziranim nizom oblik 
financiranja, in uporablja pravila za 
udeležbo z načeli, ki veljajo za vse ukrepe 
v okviru programa. Preprostejša pravila 
financiranja bi morala zmanjšati upravne 
stroške udeležbe in prispevati k zmanjšanju 
števila finančnih napak.

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah se raziskovalne in inovacijske dejavnosti izvajajo v partnerstvu 
z javnimi organi, ne pa tudi v sodelovanju z univerzami ali akademskimi ustanovami. Predlog 
spremembe pojasnjuje, da uredba zajema tudi tovrstne raziskovalne in inovacijske dejavnosti. 
Prav tako je pomembno omogočiti sodelovanje partnerjev socialnega gospodarstva, zlasti na 
področju socialnih inovacij.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Evropski regionalni in lokalni 
organi imajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju evropskega raziskovalnega 
prostora ter pri zagotavljanju 
učinkovitega usklajevanja različnih 
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finančnih instrumentov Unije. Zlasti 
morajo spodbujati povezave med 
programom Obzorje 2020 in strukturnimi 
skladi v okviru regionalnih inovacijskih 
strategij, ki temeljijo na pametni 
specializaciji. Poleg tega imajo regije 
odločilno vlogo pri razširjanju in uporabi 
rezultatov programa Obzorje 2020, saj 
nudijo dopolnilne instrumente 
financiranja, vključno z naročili javnega 
sektorja. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter okrepilo javno zaupanje v 
znanost, mora Obzorje 2020 dajati 
prednost ozaveščenemu udejstvovanju 
državljanov in civilne družbe pri zadevah, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, in 
sicer s spodbujanjem znanstvenega 
izobraževanja, večjo dostopnostjo znanosti, 
razvojem odgovornih načrtov za raziskave 
in inovacije, ki bodo odpravili pomisleke in 
izpolnili pričakovanja državljanov in 
civilne družbe, ter spodbujanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru
Obzorja 2020.

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter okrepilo javno zaupanje v 
znanost, bi moralo biti Obzorje 2020 
podprto z odmevno informacijsko 
kampanjo za državljane in civilno družbo
pri zadevah, povezanih z raziskavami in 
inovacijami, in sicer s spodbujanjem 
znanstvenega izobraževanja, večjo 
dostopnostjo znanosti, spodbujanjem 
raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti 
tudi na manjših univerzah in v 
raziskovalnih centrih, razvojem 
odgovornih načrtov za raziskave in 
inovacije, ki bodo odpravili pomisleke in 
izpolnili pričakovanja državljanov in 
civilne družbe, ter spodbujanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru Obzorja 
2020.

Obrazložitev

Številne majhne evropske univerze so po zaslugi uporabe pametne specializacije danes 
središča odličnosti. Program Obzorje 2020 jih nikakor ne sme postaviti v slabši položaj.

Predlog spremembe 5
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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
in pomagati pri ustvarjanju novih 
delovnih mest na tem področju. 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.

Predlog spremembe 6

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, 
morajo spoštovati človekove pravice in
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. Raziskovalne dejavnosti, ki se 
financirajo v okviru Obzorja 2020, bi 
morale upoštevati pravne določbe in 
običaje držav članic. Vse dejavnosti bi 
morale biti izvedene tako, da zagotavljajo 
visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi v 
skladu s členom 168 PDEU.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
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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) Upoštevati bi bilo treba velike razlike 
med nacionalno zakonodajo držav članic 
glede raziskav, v katerih se uporabljajo 
človeški zarodki in izvorne celice
človeških zarodkov. Raziskovalna politika 
Unije ne bi smela voditi k usklajevanju 
nacionalne zakonodaje držav članic. 
Komisija ne sme pozabiti na svojo izjavo v 
zvezi s sedmim okvirnim programom, da 
bo nadaljevala sedanjo prakso in 
regulativnemu odboru ne bo predložila 
predlogov za projekte, ki vključujejo
raziskovalne dejavnosti, ki uničujejo 
človeške zarodke, vključno za 
pridobivanje izvornih celic1. Ta zaveza bi 
morala biti vključena v to uredbo, da 
bosta zagotovljeni pravna kontinuiteta in 
varnost.
__________________
1 Točka 12 izjave Komisije o členu 6, 
priložene k Sklepu št. 1982/2006/EC 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (UL L 412, 
30.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni 
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 

(26) Obzorje 2020 bi moralo 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 politike za razvoj podeželja ter 
pomorske in ribiške politike, za katere se 
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lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

uporablja uredba o splošnih določbah, 
prek regionalnih partnerstev, ki lahko 
posebej pomagajo pri krepitvi nacionalnih,
regionalnih in lokalnih raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti v okviru strategij 
pametne specializacije. Sinergije ne bi 
smele zajemati zgolj sredstev za 
dopolnilne projekte, saj bi utegnili 
negovanje strokovnih odnosov, razvoj 
zmogljivosti in predvsem prenos znanja 
pomeniti pomembno obliko sinergije. 
Primerna povezanost s skladi kohezijske 
politike in usklajeno ukrepanje bosta 
zmanjšala vrzeli na področju raziskav in 
inovacij v Evropski uniji, ob upoštevanju 
posebnosti regij iz členov 174, 349 in 
355(1) PDEU.

Predlog spremembe 9

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

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

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah se raziskovalne in inovacijske dejavnosti izvajajo v partnerstvu 
z javnimi organi, ne pa tudi v sodelovanju z univerzami ali akademskimi ustanovami. Predlog 
spremembe pojasnjuje, da uredba zajema tudi tovrstne raziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Komisija bi morala spodbujati 
regionalne zainteresirane strani, naj 
oblikujejo regionalne strategije, ki bodo 
odražale posebne potrebe ozemelj, da se 
združijo obstoječe oblike javnega in 
zasebnega financiranja na ravni Unije. 
Tem strategijam dejavnosti v okviru
programa Obzorje 2020 bi bilo treba 
prilagoditi, saj je osrednjega pomena 
poglobljena udeležba regionalnih in 
lokalnih organov pri zasnovi in izvajanju 
programov skladov ter raziskovalnih in 
inovacijskih programov, saj bi bilo 
nemogoče izvajati iste razvojne strategije v 
vseh regijah.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Program Obzorje 2020 bi moral 
imeti močno teritorialno in 
nadnacionalno razsežnost. Zagotavljati bi 
moral izmenjavo med evropsko politiko za 
raziskave in inovacije ter regionalnimi in 
lokalnimi akterji, ki jo izvajajo na terenu.

Predlog spremembe 12

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, 

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
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ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope.

zasebnih naložb, ustvarjanje novih 
zaposlitvenih možnosti, spodbujanje 
gospodarske, socialne in ozemeljske 
kohezije ter zagotavljanje dolgoročne 
trajnostne rasti in konkurenčnosti Evrope.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo se financira z minimalnim
prispevkom iz Obzorja 2020 v višini
3,64 % celotnega proračuna, kakor je 
določeno v Prilogi II.

Predlog spremembe 14

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 in 
evropskih partnerstev za inovacije, če so 
bila pripravljena v posvetovanju s širokim 
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spektrom strokovnjakov in zainteresiranih 
strani.

Predlog spremembe 15

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 evropskih 
pravnih sistemov, sodelovanju s tretjimi 
državami, etično odgovornim raziskavam 
in inovacijam, vključno s spolom, 
povečanju privlačnosti raziskovalnega 
poklica, omogočanju dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki naj se izvajajo tudi v 
manjših lokalnih in regionalnih 
raziskovalnih centrih, ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev, pa tudi zmanjšanje 
tehnološke odvisnosti od tretjih držav.

Obrazložitev

Številne majhne evropske univerze so po zaslugi uporabe pametne specializacije danes 
središča odličnosti. Program Obzorje 2020 jih nikakor ne sme postaviti v slabši položaj.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a

Poklicna pot raziskovalcev

Program Obzorje 2020 se izvaja v skladu z 
Uredbo (EU) št. xx/2013 [Pravila za
udeležbo], ki prispeva h krepitvi enotnega 
trga za raziskovalce in k privlačnosti 
poklicne poti raziskovalcev po vsej Uniji v 
okviru evropskega raziskovalnega 
prostora ter ob upoštevanju 
nadnacionalne narave večine ukrepov, ki 
jih program podpira.

Predlog spremembe 17

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, vključno s strukturnimi skladi ter 
programi in ukrepi za posebno podporo in 
nadomestilo v okviru regionalne in 
kohezijske politike. Sinergije in 
dopolnjevanje med strukturnimi skladi in 
Obzorjem 2020 bodo spodbudile 
regionalne akterje iz sektorja raziskav in 
razvoja, da sodelujejo pri programu 
Obzorje 2020, in razširjajo rezultate na 
regionalnem trgu in drugih trgih. 
Pomembna sestavina teh sinergij je 
krepitev raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti nacionalnih in regionalnih 
akterjev v okviru strategij pametne 
specializacije ter dosegli cilj glede 
izgradnje „poti do odličnosti“, kar bi 
moralo biti njihov ključni element. Pri 
zadevnih sinergijah se upoštevajo posebne 
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okoliščine delovanja, ki se izvaja zunaj 
programiranega področja, zlasti ko gre za 
obseg podpore za to sodelovanje, kot je 
opredeljeno v uredbi o skupnih določbah.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti in učinkovitosti je potrebno dopolnjevanje med programom Obzorje 2020 
in programi Unije za financiranje v okviru strukturnih skladov, tudi posebnimi programi in 
ukrepi.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotavljanju ustrezne udeležbe malih in 
srednje velikih podjetij (MSP) v
Obzorju 2020 in ustreznega učinka inovacij 
nanje. V okviru dogovorov o ocenjevanju 
in spremljanju se izvedejo kvantitativne in 
kvalitativne ocene udeležbe MSP.

1. Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotavljanju večje udeležbe zasebnega 
sektorja, zlasti malih in srednje velikih 
podjetij (MSP), v Obzorju 2020 in 
ustreznega učinka inovacij nanje.

To zajema:
a) pomoč v vseh fazah raziskovalnega 
ciklusa, od prototipa do dokončne izvedbe, 
tako da se MSP omogoči popoln dodobra 
izkoristiti raziskovalni potencial,
b) zagotavljanje posebne podpore za 
pogajanja o pravicah intelektualne 
lastnine v odprtih inovacijskih projektih,
c) zagotavljanje podpornih ukrepov za 
premoščanje zamud pri dodeljevanju 
subvencij, saj je denarni tok eden od 
osrednjih zadržkov MSP,
d) zagotavljanje podpornih ukrepov za 
dejavnosti ozaveščanja med MSP.

V okviru dogovorov o ocenjevanju in 
spremljanju se izvedejo kvantitativne in 
kvalitativne ocene udeležbe zasebnega 
sektorja ter zlasti MSP.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebni ukrepi se izvajajo v okviru 
posebnega cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ iz točke 1 dela II Priloge I in 
vsakega od posebnih ciljev v okviru 
prednostne naloge „Družbeni izzivi“ iz
točk 1 do 6 dela III Priloge I. Ti posebni 
ukrepi so v obliki instrumenta, 
namenjenega MSP, ki je namenjen vsem 
vrstam MSP z inovacijskim potencialom in 
se izvaja na dosleden način ter je prilagojen
potrebam MSP, kakor je določeno v okviru 
posebnega cilja „Inovacije v MSP“ v
točki 3.3(a) dela II Priloge I.

2. Posebni ukrepi za MSP se izvajajo v 
okviru posebnega cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ iz točke 1 dela II Priloge I in 
vsakega od posebnih ciljev v okviru 
prednostne naloge „Družbeni izzivi“ iz
točk 1 do 6 dela III Priloge I. Ti posebni 
ukrepi so med drugim v obliki instrumenta, 
namenjenega MSP, ki je namenjen vsem 
vrstam MSP z inovacijskim potencialom in 
se izvaja na dosleden način ter je prilagojen 
potrebam MSP, kakor je določeno v okviru 
posebnega cilja „Inovacije v MSP“ v točki 
3.3(a) dela II Priloge I.

Predlog spremembe 20

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 bi 
moral zagotoviti znatni delež dodelitev
skupnega združenega proračuna za posebni 
cilj „Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
in prednostno nalogo „Družbeni izzivi“,
namenjeno MSP. Upravičenci zasebnega 
sektorja naj bi prejeli bistven del 
skupnega proračuna za program Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obzorje 2020 se lahko izvaja preko 
javno-zasebnih partnerstev, pri katerih se 
vsi zadevni partnerji zavežejo, da bodo 
podpirali razvoj in izvajanje dejavnosti na 
področju raziskav in inovacij, ki so 
strateško pomembne za konkurenčnost EU 
in vodilni položaj v industriji, oziroma 
obravnavali posebne družbene izzive

1. Obzorje 2020 se lahko izvaja preko 
javno-zasebnih partnerstev, pri katerih se 
vsi zadevni partnerji zavežejo, da bodo 
podpirali razvoj in izvajanje dejavnosti na 
področju raziskav in inovacij, ki so 
strateško pomembne za konkurenčnost EU 
in vodilni položaj v industriji, oziroma 
obravnavali posebne družbene izzive To bi 
bilo treba doseči s podporo mrež, 
sodelovanjem in izmenjavo izkušenj med 
regijami, mesti in drugimi 
zainteresiranimi stranmi, med katerimi so 
tudi kulturne, znanstvene in raziskovalne 
institucije.

Predlog spremembe 22

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, pri katerih lahko po 
potrebi sodelujejo regije in mesta Unije.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

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, s sodelovanjem lokalnih in 
regionalnih organov.

Predlog spremembe 24
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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 glede medsektorskih 
tem, kot sta trajnost in podnebne 
spremembe, vključno z informacijami o 
višini odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji, ter udeležbi MSP in zasebnega 
sektorja.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 1 – 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 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. Platforme 
pametne specializacije imajo na tem 
področju osrednjo vlogo, zlasti v smislu 
ustvarjanja in razvoja mrež, izmenjave 
informacij, medinstitucionalnega 
sodelovanja in podpore raziskovalnim in 
inovacijskim politikam.

Obrazložitev

Platforme pametne specializacije imajo izjemno pomembno vlogo, ko gre za izmenjavo 
informacij, interdisciplinarno sodelovanje in prilagajanje raziskav večstopenjskim ciljem z 
uporabo inovativnih praks.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga I – razdelek 2 – 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. Ocenjevanje 
in razumevanje mehanizmov, ki 
povzročajo škodo kulturni dediščini. 
Razvoj naprednih metodologij in 
tehnologij za zaščito in ohranjanje 
kulturne dediščine. Vključevanje in 
racionalno upravljanje kulturne dediščine 
na zgodovinskih krajih in v mestnih.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga – razdelek 3 – 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, voda, morsko in pomorsko 
raziskovanje, ribogojstvo, biogospodarstvo
in varstvo biotske raznovrstnosti;

Obrazložitev

Voda, ki je naravni vir, ribogojstvo in varstvo biotske raznovrstnosti so medsebojno povezana 
področja, ki bi jih bilo treba dodati na seznam prednostnih nalog.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
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in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na 
katerega zelo močno vplivajo izkrivljanja 
trga. Unija ima še vedno dragocene 
mineralne surovine, vendar njihovo 
izkoriščanje in črpanje omejuje 
pomanjkanje ustreznih tehnologij, ovira 
pa ga vedno večja svetovna konkurenca. 
Glede na pomen surovin za evropsko 
konkurenčnost, gospodarstvo in za 
njihovo uporabo v inovativnih proizvodih 
sta trajnostna oskrba s surovinami in 
njihovo gospodarno upravljanje 
pomembna prednostna naloga za Unijo.

in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Unija ima dragocene mineralne surovine, 
vendar njihovo izkoriščanje in črpanje 
omejuje pomanjkanje ustreznih tehnologij 
in prometne infrastrukture. Glede na 
pomen surovin za evropsko 
konkurenčnost, gospodarstvo in za 
njihovo uporabo v inovativnih proizvodih 
sta trajnostna oskrba s surovinami in 
njihovo gospodarno upravljanje 
pomembna prednostna naloga za Unijo. 
Dostop do evropskih virov surovin, ki 
pogosto ležijo v geografsko odmaknjenih 
območjih, je za panoge, ki so odvisne od 
zanesljive dobave tovrstnih surovin, še 
vedno izziv. Poleg tega je Unija zelo 
odvisna od uvoza strateško pomembnih 
surovin, na katere zelo močno vplivajo 
izkrivljanja trga.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje, 
črpanje, recikliranje in obnovo surovin ter 
za njihovo nadomeščanje z gospodarsko 
privlačnimi nadomestnimi možnostmi z 
manjšim učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje, 
črpanje, recikliranje in obnovo surovin ter 
za njihovo nadomeščanje z gospodarsko 
privlačnimi nadomestnimi možnostmi z 
manjšim učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 
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nadomestnih rešitev za ključne surovine; in 
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
znanj in spretnosti na področju surovin.

nadomestnih rešitev za ključne surovine; 
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
spretnosti in znanj v zvezi s surovinami;
vzpostavljanje in spodbujanje regionalnih 
in nacionalnih grozdov za surovine; 
obravnavanje logističnih izzivov pri 
povezovanju panog z viri surovin.
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