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KRATKA OBRAZLOŽITEV

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

Predlogi sprememb so večinoma osredinjeni na dejavnosti za spodbujanje razvoja in udeležbo 
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 zemljepisno raznolikost EU in podpirati 
raziskovalne pobude v vseh državah članicah, kar bi okrepilo regionalno razsežnost znanosti 
in raziskovalne politike. Tu bi bilo treba okrepiti teritorialno in nadnacionalno razsežnost.

Ostaja 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 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 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, bi moral program 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 politike za razvoj 
podeželja ter pomorske in ribiške politike,
za katere se uporablja uredba o splošnih 
določbah in ki lahko posebej pomagajo pri 
krepitvi nacionalnih raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti v okviru strategij 
pametne specializacije.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Dejavnosti v okviru program 
Obzorje 2020 morajo biti teritorialno 
opredeljene in prilagojene posebnim 
potrebam zadevnega ozemlja, 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 
isto razvojno strategijo v vseh regijah.

Or. en

Predlog spremembe 3

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.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
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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 
nadnacionalno naravo večine ukrepov, ki 
jih program podpira.

Or. en

Predlog spremembe 5

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 ustrezne udeležbe 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 omogoči dodobra izkoristiti 
raziskovalni potencial MSP,
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.
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V okviru dogovorov o ocenjevanju in 
spremljanju se izvedejo kvantitativne in 
kvalitativne ocene udeležbe MSP.

Or. en


