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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila 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.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sedmem okvirnem programu 
Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 
do 2013)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0119)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 166(1) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija 
predložila predlog Parlamentu (C6-0099/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter 
Odbora za promet in turizem (A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

3. naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Za učinkovitejše privabljanje 
zasebnih naložb in zagotavljanje, da 
raziskave in razvoj najučinkoviteje 
prispevajo k povečanju evropske 
konkurenčnosti, je treba v okvirnem 
programu sprejeti ustrezne ukrepe za 
varstvo pravic intelektualne lastnine na 
začetku raziskovalnega postopka.

Obrazložitev

Pomembno je, da se izsledki raziskav in razvoja, ki so financirani in ugotovljeni v Evropski 
  

1 Še neobjavljeno v UL.
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uniji, preusmerijo v prihodke znotraj Unije. Zato je treba zagotoviti, da so raziskovalni 
dosežki učinkovito zaščiteni z ustreznim zakonodajnim orodjem. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 13

(13) V okviru programa „Zamisli“ se bodo 
izvajale dejavnosti Evropskega 
raziskovalnega sveta („ERC“), ki jim je 
treba omogočiti večjo stopnjo 
samostojnosti.

(13) V okviru programa „Zamisli“ mora
Evropski raziskovalni svet („ERC“) 
izvajati dejavnosti, v skladu s členom 171 
Pogodbe pa je treba ustanoviti zakonsko 
neodvisno strukturo po kratkem 
prehodnem obdobju, ki jo upravljata 
Komisija in znanstveni svet. ERC mora 
biti odgovoren svojim financerjem, vendar 
mora biti pri svojem delovanju in izbiri 
raziskovalnih projektov samostojen.

Obrazložitev

Izvedenska skupina o Evropskem raziskovalnem svetu, ki ji predseduje g. Federico Mayor, je 
v svojem poročilu jasno izjavila, da „mora ERC delovati kot neodvisno telo, osnovno 
strokovno znanje pa mora pridobivati iz mednarodne raziskovalne skupnosti. Izkoriščanje 
sposobnosti samouprave raziskovalne skupnosti je koristno in potrebno. To je ključno, če želi 
ERC pridobiti zaupanje in verodostojnost v raziskovalni skupnosti in celotni družbi“. 
Evropski parlament v celoti podpira to priporočilo in je trdno prepričan, da se lahko takšna 
neodvisnost doseže le, če znanstvene odločitve in upravljanje resnično niso odvisni od 
Evropske komisije, Sveta in Parlamenta. Zato mora biti ERC ustanovljen v skladu s 
členom 171 Pogodbe ES.

Hkrati mora ERC Evropski uniji in drugim financerjem odgovarjati za prejeta in razdeljena 
sredstva ter tudi za svoja načela financiranja, prednostne naloge in ukrepe.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 18 a (novo)

(18a) Sedmi okvirni program mora 
prispevati k ustvarjanju skupne sinergije 
in povezovanja s programom za 
konkurenčnost in inovacije, strukturnimi 
skladi ter drugimi programi Skupnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen premagovanju ene od ključnih evropskih šibkosti, 
„evropskega paradoksa“ pri doseganju zelo dobrih znanstvenih spoznanj in nezadostni 
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zmožnosti spreminjanja tega znanja v inovacije ter tržne proizvode. Zato je treba spodbujati 
povezovanje sedmega okvirnega programa, strukturnih skladov in programov pobud 
Skupnosti.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 18 b (novo)

(18) Za industrijske raziskave so zlasti
pomembne evropske tehnološke platforme 
in skupne tehnološke pobude. Tehnološke 
platforme se lahko razvijejo v osnovno 
orodje za pospeševanje evropske 
konkurenčnosti.

Obrazložitev

Tehnološke platforme morajo prispevati k doseganju barcelonskega cilja, da se dve tretjini od 
3 % BDP namenita raziskavam zasebnih vlagateljev. Ko tehnološke platforme dosežejo 
ustrezno razvojno raven, morajo postati možnost za spodbujanje skupnih tehnoloških pobud, 
ki zajemajo nekatere vidike njihovih področij dela.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 18 c (novo)

(18c) Sodelovanje poslovnega sektorja in 
tržno izkoriščanje znanstvenih spoznanj 
ter tehničnih veščin sta pomembna 
dejavnika pri zagotavljanju, da lahko 
okvirni program prispeva k programu 
Lizbonske strategije ter ustvarjanju rasti 
in delovnih mest.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen premagovanju ene od ključnih evropskih šibkosti, 
„evropskega paradoksa“ pri doseganju zelo dobrih znanstvenih spoznanj in nezadostni 
zmožnosti spreminjanja tega znanja v inovacije ter tržne proizvode. Zato je treba spodbujati 
povezovanje sedmega okvirnega programa in programov pobud Skupnosti.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 20

(20) Ob upoštevanju vmesnega pregleda 
uporabe novih instrumentov šestega 

(20) Ob upoštevanju vmesnega pregleda 
uporabe novih instrumentov šestega 
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okvirnega programa in petletnega 
ocenjevanja okvirnega programa je bil 
opredeljen nov pristop, ki naj bi dopuščal 
lažje in učinkovitejše doseganje političnih 
ciljev raziskovalne politike EU ter 
doseganje le-teh na bolj prožen način. V ta 
namen se bo uporabil manjši niz 
enostavnejših „shem financiranja“, 
samostojno ali v kombinaciji, z večjo 
prožnostjo in svobodo za podporo različnih 
ukrepov.

okvirnega programa in petletnega 
ocenjevanja okvirnega programa je bil 
opredeljen nov pristop, ki naj bi dopuščal 
lažje in učinkovitejše doseganje političnih 
ciljev raziskovalne politike EU ter 
doseganje le-teh na bolj prožen način. V ta 
namen se bo uporabil manjši niz 
enostavnejših „shem financiranja“, 
samostojno ali v kombinaciji, z večjo 
prožnostjo in svobodo za podporo različnih 
ukrepov, udeležencem pa je treba 
zagotoviti večjo samostojnost pri 
upravljanju.

Obrazložitev

Poenostavitev shem financiranja je dejansko potrebna za spodbujanje sodelovanja v 
okvirnem programu, zlasti za male skupine ter MSP. To mora veljati na vseh ravneh 
raziskovalne dejavnosti, od predložitve predloga do upravljanja projekta. V ta namen je treba 
udeležencem omogočiti, da izbirajo med več možnostmi, ki jih mora potrditi Komisija ter 
zadevajo upravno in znanstveno upravljanje raziskovalne dejavnosti, ampak le ob 
zagotavljanju odgovornosti.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 24 a (novo) 

(24a) Okvirni program je ključen pri 
doseganju cilja Lizbonske strategije, da 
Evropa postane najbolj konkurenčno in 
dinamično gospodarstvo na svetu, ki 
temelji na znanju. Trikotnik znanja –
izobraževanje, raziskave in inovacije – je 
glavno orodje za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 25 a (novo)

(25a) Posebna pozornost bo namenjena 
mladim raziskovalcem za spodbujanje 
njihove znanstvene kariere v najbolj 
plodnem obdobju življenja. Mladi 
raziskovalci morajo postati glavna 
gonilna sila znanosti v Evropi. S tem v 
zvezi je treba v vseh dejavnostih okvirnega 
programa, v programih „Sodelovanje“, 
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„Zamisli“ in „Človeški viri“, sprejeti 
dejanske ukrepe.

Obrazložitev

Evropa do leta 2010 potrebuje 700 000 mladih raziskovalcev, če želi doseči cilj 3-odstotnega 
vlaganja v raziskave. Podpora mladim raziskovalcem v predlogu ne presega napovedi. 
Posebna pozornost in jasno ukrepanje sta potrebna ne le zaradi pričakovanega 
demografskega zmanjšanja števila evropskih raziskovalcev, ampak tudi za ustvarjanje 
privlačnih in konkurenčnih pogojev za mlade znanstvenike po svetu ter za povečanje 
konkurenčnosti evropskega raziskovalnega sistema. Sredstva EU je treba uporabiti za 
podporo najbolj nadarjenim mladim raziskovalcem, da se poveča število študentov 
doktorskega študija in upočasni proces bega možganov.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28a) Poenostavitev postopkov in lažji 
dostop za udeležence sta cilja, ki sta 
sestavni del tega okvirnega programa in 
njegovega izvajanja.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 29 a (novo)

(29a) Vloga in naloge novih izvajalskih 
agencij, ki jih je Komisija predlagala za 
delovanje in upravljanje mobilnosti in 
posebnih podpornih dejavnosti MSP, bodo 
jasno opredeljene v pravilih za 
sodelovanje.

Obrazložitev

Nevarnost nasprotja pristojnosti med zadevnimi institucijami. Kritična ocena nadaljnjega 
razvoja agencij s strani EP.

Predlog spremembe 11
Člen 2, odstavek 2, točka i)

(i) Varnost in vesolje. (i) Varnost;
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Obrazložitev

Ker med vesoljem in varnostjo ni veliko jasnih povezav, ju je treba obravnavati ločeno. 

Predlog spremembe 12
Člen 2, odstavek 2, točka i a) (novo)

ia) Vesolje.

Obrazložitev

Ker med vesoljem in varnostjo ni veliko jasnih povezav, ju je treba obravnavati ločeno.

Predlog spremembe 13
Člen 7, odstavek 1

1. Komisija najpozneje do leta 2010 ob 
pomoči zunanjih strokovnjakov pripravi 
vmesno oceno tega okvirnega programa in 
njegovih posebnih programov glede 
kakovosti raziskovalnih dejavnosti, ki so v 
teku, in napredka v smeri zastavljenih 
ciljev. 

1. Komisija nenehno in sistematično 
spremlja izvajanje okvirnega programa 
ter njegovih posebnih programov in redno 
poroča o izsledkih tega spremljanja ter jih 
razširja. Komisija dvakrat med izvajanjem 
programa, leta 2009 in 2011, ob pomoči 
zunanjih strokovnjakov pripravi vmesno 
oceno tega okvirnega programa in njegovih 
posebnih programov, ki temelji na 
naknadnem ocenjevanju šestega 
okvirnega programa. Ocena zajema 
kakovost raziskovalnih dejavnosti, ki 
potekajo, kakovost izvajanja ter 
upravljanja in napredka v smeri 
zastavljenih ciljev. Izsledki o učinkovitosti 
novih ukrepov in struktur, zlasti ERC in 
skupnih tehnoloških pobud, ter učinku 
postopkov poenostavitve se predstavijo 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.
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Obrazložitev

V sedmi okvirni program je uvedenih veliko novih elementov. Njihovo delovanje je treba 
spremljati in spreminjati v 7-letnem obdobju. V prejšnjih okvirnih programih je potekalo eno 
vmesno ocenjevanje v 4-letnem obdobju, zahteva po dveh ocenjevanjih v 7 letih je zato 
ustrezno. Razen tega tako veliko novih instrumentov, ki nimajo določene končne oblike (npr. 
ERC, izvajalske agencije, skupne tehnološke pobude), zahteva ocenjevanje prej, da se 
izvedejo popravki in spremembe. 

Predlog spremembe 14
Priloga I, odstavek 1 

Sedmi okvirni program se bo izvajal z 
namenom doseči splošne cilje, opisane v 
členu 163 Pogodbe, za prispevanje k 
oblikovanju družbe znanja, izgradnji 
Evropskega raziskovalnega prostora.
Okrepil bo odličnost v znanstvenih in 
tehnoloških raziskavah s pomočjo 
naslednjih štirih programov: sodelovanje, 
zamisli, človeški viri in zmogljivosti.

Sedmi okvirni program se bo izvajal z 
namenom doseči splošne cilje, opisane v 
členu 163 Pogodbe, za prispevanje k 
oblikovanju družbe znanja, izgradnji 
Evropskega raziskovalnega prostora. V 
okvirnem programu bosta imeli podporo 
dve strateški smernici:

– razvoj temeljnih/pionirskih raziskav,

– razvoj uporabnih raziskav v tesnem 
sodelovanju z okvirnim programom za 
konkurenčnost in inovacije, zato da se 
poveča konkurenčnost evropske 
industrije.

Evropski raziskovalni svet bo ustanovljen 
za izpolnjevanje prvega cilja in bo 
odgovoren za izvajanje dejavnosti 
temeljnih raziskav EU.

Drugi cilj bo izpolnjen s tesnejšim 
povezovanjem raziskovalnega obdobja s 
predstavitvenim in tržnim obdobjem, ki bo 
ostal v domeni programa za 
konkurenčnost in inovacije. Posebna 
vloga MSP bo uradno priznana s 
posebnimi ukrepi.

Evropske tehnološke platforme bodo 
imele pomembno vlogo pri razvoju 
Evropskega raziskovalnega prostora in 
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prispevanju k Lizbonski strategiji. Okvirni 
program bo okrepil odličnost v 
znanstvenih in tehnoloških raziskavah z 
uporabo naslednjih štirih programov: 
„Sodelovanje“, „Zamisli“, „Človeški viri“ 
in „Zmogljivosti“.

Obrazložitev

Zahteva se jasna izjava o ciljih in ukrepih sedmega okvirnega programa. Cilj sedmega 
okvirnega programa je razvoj „kril“ in razširjanje področja delovanja: po eni strani temeljne 
in pionirske raziskave, po drugi pa uporabne raziskave, predstavitev in tesnejše povezovanje z 
inovativnimi dejavnostmi.

Evropski industriji, zlasti MSP, je treba zagotoviti učinkovito in intenzivno podporo. Strateški 
in ključni element te podpore bodo evropske tehnološke pobude. Vendar obstaja nevarnost, da 
sedmi okvirni program zaradi obširnih pobud ne bo vključeval MSP. Nekateri znaki so že 
vidni, na primer stopnja uspešnosti v projektih skupnega evropskega raziskovalnega načrta za 
tehnologijo je približno 10 %, zato so posebni ukrepi dejansko potrebni.

Predlog spremembe 15
Priloga I, odstavek 1 a (novo)

Ob upoštevanju neskladja pri stroških 
človeških virov mora Evropa v celoti 
raziskati možnost odličnejših raziskav z 
manjšimi stroški. Čeprav znanstvena 
odličnost ostaja glavno merilo 
ocenjevanja ukrepov, ki jih financira 
okvirni program, bo treba, kjer je mogoče, 
upoštevati oceno stroškovne učinkovitosti.

Obrazložitev

Čim bolj si je treba prizadevati za izboljšanje rezultatov programa. Ustvarjanje Evropskega 
raziskovalnega prostora zahteva, da partnerji iz različnih držav in regij sodelujejo v 
raziskovalnih projektih, iz tako imenovanih ključnih držav in tudi manj razvitih držav, 
vključno s konvergenčnimi regijami. To bo oblikovanju evropske dodane vrednosti pri 
projektih dalo novo razsežnost ter zagotovilo enakovredno udeležbo in popolno vključevanje 
partnerjev.

Predlog spremembe 16
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, odstavek 3, uvodni del

Devet tem, na področju katerih se bodo 
izvajali ukrepi EU:

Deset tem, na področju katerih se bodo 
izvajali ukrepi EU:
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Obrazložitev

Posledica ločitve varnosti in vesolja na različni temi.

Predlog spremembe 17
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, odstavek 3, točka (9)

(9) Varnost in vesolje. (9) Varnost;
(9a) Vesolje.

Obrazložitev

Posledica ločitve varnosti in vesolja na različni temi.

Predlog spremembe 18
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, odstavek 5 

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije.

Posebna pozornost bo namenjena
zagotavljanju učinkovitega usklajevanja 
tematskih in znanstvenih področij, ki 
zadevajo več tem.

Obrazložitev

S stališča multidisciplinarnosti so potrebni posebni skupni razpisi ali je treba sprejeti posebne 
ukrepe, ki vključujejo več raziskovalnih tematskih področij.

Predlog spremembe 19
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, odstavek 8 a (novo)

Za uspeh evropskih tehnoloških platform 
je ključno obvezno sodelovanje finančnih 
institucij, ker sta tržna zmožnost in 
razpoložljivost tveganega kapitala 
najpomembnejši vprašanji pri 
združevanju raziskav in inovacij.

Evropske tehnološke platforme bodo 
ustvarile ugodne pogoje za vlaganje 
posameznih podjetij v posebne 
raziskovalne projekte za izboljšanje 
njihove konkurenčnosti in tako omogočile 
velik napredek v sinergiji z inovacijo 
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izdelkov. Ti raziskovalni projekti bodo 
konkurenčni in jih lahko financira 
okvirni program v sinergiji s strukturnimi 
skladi, skladi programa za konkurenčnost 
in inovativnost ter regionalnimi skladi. 
Evropske tehnološke platforme morajo 
uporabljati bogate izkušnje, pridobljene s 
strani skupin EUREKA, ki so uspešno 
prispevale k rasti strateških raziskovalnih 
področij v Evropi.
MSP bodo zadostno sodelovala v 
postopkih sprejemanja odločitev 
tehnoloških platform.
„Evropska socialno-okoljska inovacijska 
platforma“ bo na evropski ravni združila 
nepridobitne organizacije civilne družbe, 
raziskovalne institucije in regulativne 
organe.

Obrazložitev

Ker so evropske tehnološke platforme nove, morajo imeti koristi od predhodnih izkušenj 
udeležencev, ki so sodelovali v podobnih dejavnostih, in združevati več dostopnih virov 
financiranja. Treba je zagotoviti sodelovanje ter vlogo MSP, da se spodbuja njihovo 
vključevanje in olajša njihovo sodelovanje pri projektih.

Uvedba “evropske socialno-okoljske inovacijske platforme“ mora spremljati dejavnosti 
platform, ki so usmerjene v tehnologijo, in ne sme izključevati tega pomembnega 
raziskovalnega področja.

Predlog spremembe 20
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, odstavek 8 

Devet tem vključuje tudi raziskave, 
potrebne za podkrepitev oblikovanja, 
izvajanja in vrednotenja politik EU, na 
primer na področju zdravja, varnosti, 
varstva potrošnikov, energetike, okolja, 
razvojne pomoči, ribištva, pomorskih 
zadev, kmetijstva, dobrega počutja živali, 
prometa, izobraževanja in usposabljanja, 
zaposlovanja, socialnih zadev, kohezije ter 
pravosodja in notranjih zadev, skupaj s 
prednormativnimi in konormativnimi 
raziskavami, pomembnimi za izboljšanje 

Deset tem vključuje tudi raziskave, 
potrebne za podkrepitev oblikovanja, 
izvajanja in vrednotenja politik EU, na 
primer na področju zdravja, varnosti, 
varstva potrošnikov, energetike, okolja, 
razvojne pomoči, ribištva, pomorskih 
zadev, kmetijstva, dobrega počutja živali, 
prometa, ICT, izobraževanja in 
usposabljanja, zaposlovanja, socialnih 
zadev, kohezije ter pravosodja in notranjih 
zadev, skupaj s prednormativnimi in 
konormativnimi raziskavami, pomembnimi 
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kakovosti standardov in njihovega 
izvajanja.

za izboljšanje kakovosti standardov in 
njihovega izvajanja.

Obrazložitev

Posledica ločitve varnosti in vesolja na različni temi.

ICT, ki se pojavlja na vseh drugih področjih, ne sme biti izključen iz tega niza politik EU.

Predlog spremembe 21
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, odstavek 10

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih 
in elektronskih storitev, zlasti CORDIS-a. 
Ukrepi v podporo inovativnosti se bodo 
izvajali v okviru programa za 
konkurenčnost in inovacije. Podpora bo 
zagotovljena tudi pobudam, katerih namen 
je spodbujanje dialoga o znanstvenih 
vprašanjih in rezultatih raziskav s širšo 
javnostjo, ki presega raziskovalno 
skupnost, ter na področju znanstvenega 
komuniciranja in izobraževanja. Etična 
načela in vidik enakopravnosti med 
spoloma se bodo upoštevali.

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih 
in elektronskih storitev, zlasti CORDIS-a. 
Ukrepi v podporo inovativnosti se bodo 
izvajali v okviru programa za 
konkurenčnost in inovacije. Posebna 
pozornost bo namenjena zagotavljanju 
zadostne udeležbe MSP pri 
nadnacionalnem sodelovanju. Zato se 
bodo v okviru vsake teme programa 
„Sodelovanje“ izvajali dejanski ukrepi, ki 
bodo vključevali posebne pozive za MSP, 
„državne raziskovalne štipendije“ in 
podporne ukrepe za omogočanje 
sodelovanja MSP. Za okrepitev 
razpoložljivih virov se bo kot dodatno 
merilo uvedla analiza stroškovne 
učinkovitosti, zato da se zagotovijo 
optimalni viri za naloge. Na vseh 
področjih raziskav se bosta obravnavala 
upoštevanje enakosti med spoloma in 
potreba po omogočanju sodelovanja 
mladih raziskovalcev. Podpora bo 
zagotovljena tudi pobudam, katerih namen 
je spodbujanje dialoga o znanstvenih 
vprašanjih in rezultatih raziskav s širšo 
javnostjo, ki presega raziskovalno 
skupnost, ter na področju znanstvenega 
komuniciranja in izobraževanja. Etična 
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načela in vidik enakopravnosti med 
spoloma se bodo upoštevali.

Obrazložitev

Razvoj ERP in rezultate dejavnosti sedmega okvirnega programa je treba na državni ravni 
bolj spodbujati.

Ovire za sodelovanje MSP v sedmem okvirnem programu so še vedno velike. Njihovo 
vključevanje je treba omogočiti s številnimi ukrepi.

Kakovost projekta je vedno najpomembnejše merilo, vendar je lahko analiza stroškovne 
učinkovitosti dodatna prednost pri povečanju rezultatov programa. To bo oblikovanju 
evropske dodane vrednosti pri projektih dalo novo razsežnost ter zagotovilo enakovredno 
udeležbo in popolno vključevanje partnerjev, vključno s tistimi iz konvergenčnih regij.

Mladih raziskovalcev se v okvirnem programu do zdaj ni dovolj spodbujalo. Obe vprašanji: 
vključevanje žensk in mladih raziskovalcev morata biti glavni horizontalni temi vseh 
dejavnosti.

Predlog spremembe 22
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, odstavek 10 a (novo) 

Zaradi številnih različnih dejavnosti 
okvirnega programa je potrebno ustrezno 
vključevanje in usklajevanje dejavnosti. 
Da se izognemo razdrobljenosti in 
prekrivanju ter zagotovi obsežno 
vključevanje v nacionalne in regionalne 
ukrepe, se bo vloga mrež odličnosti 
razširila. Za boljše vključevanje dejavnosti 
je pomembno, da evropske tehnološke 
platforme ohranijo tesno povezavo z 
nacionalnimi raziskovalnimi programi in 
pobudami, npr. z nacionalnimi 
tehnološkimi platformami, da se ustvarijo 
sinergije v razvoju novih naprednih 
tehnologij.

Obrazložitev

Sedmi okvirni program vključuje veliko instrumentov, kot so ERC, tehnološke platforme, 
skupne tehnološke pobude, veliki projekti raziskovanja s sodelovanjem, ki jih usklajuje ERA-
NET, velika infrastruktura, dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (JRC) in program 
EURATOM. Njihovim rezultatom lahko škodijo razdrobljenost, prekrivanje in pomanjkanje 
vključevanja. Ni jasno, kako bodo ti ločeni programi delovali med seboj. Razen tega ni jasno, 
kako se bo zagotovilo vključevanje prizadevanj na evropski, nacionalni in regionalni ravni. 
Ena od mogočih rešitev je razširjenje vloge mrež odličnosti na več nalog v zvezi z 
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usklajevanjem in vključevanjem. 

Predlog spremembe 23
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Raziskovanje s sodelovanjem“, odstavek 1 a 

(novo)

Za podporo razvoja Evropskega 
raziskovalnega prostora, da se izognemo 
razdrobljenosti in podvajanju 
raziskovalnih prizadevanj in za okrepitev 
usklajevanja med projekti in pobudami iz 
programa „Sodelovanje“, drugih 
posebnih programov iz okvirnega 
programa in drugih raziskav na 
nacionalni ali regionalni ravni, se bodo
med pristojnosti mrež odličnosti dodale 
nove naloge v zvezi z oblikovanjem mrež 
in vključevanjem.

Obrazložitev

Mreže odličnosti, ki so bile do zdaj usmerjene v oblikovanje navideznih inštitutov in 
vključevanje dejavnosti „ožje skupine“, morajo biti bolj odprte in se povezovati v mreže s 
tehnološkimi platformami, ERA-NET, skupnimi tehnološkimi pobudami in drugimi pobudami 
s svojega področja dela, s čimer bi pridobile značaj „raziskovalnega omrežja“. To bi 
pripomoglo k izmenjavi informacij, oblikovanju skupnih pobud ter k učinkovitemu 
vključevanju raziskovalnih in poslovnih dejavnosti.

Predlog spremembe 24
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Raziskovanje s sodelovanjem“, odstavek 2

To bo doseženo s pomočjo podpore
raziskovanju s sodelovanjem preko vrste 
shem financiranja: sodelovalni projekti, 
mreže odličnosti, usklajevalne/podporne 
dejavnosti (glej Prilogo III).

Ti cilji bodo doseženi s podporo
raziskovanju s sodelovanjem preko vrste 
shem financiranja: sodelovalni projekti, 
mreže odličnosti, usklajevalne/podporne 
dejavnosti (glej Prilogo III).

Sodelovalni projekti morajo vključevati 
raziskave in predstavitvene dejavnosti, kar 
bo rezultate približalo trgu in povezalo ta 
ukrep z instrumenti, ki jih ponuja 
program za konkurenčnost in inovacije. 

Predlog spremembe 25
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 2, 
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uvodni del

Morebitne skupne tehnološke pobude bodo 
določene na podlagi vrste meril, ki 
vključujejo: 

Morebitne skupne tehnološke pobude bodo 
določene na podlagi odprtega postopka 
ocenjevanja z vrsto preglednih meril, ki 
vključujejo: 

Obrazložitev

Z odprtim postopkom ocenjevanja se mora zagotoviti, da morajo tehnološke platforme, ko 
dosežejo ustrezno razvojno raven, postati možnost za spodbujanje skupnih tehnoloških pobud, 
ki zajemajo nekatere vidike njihovih področij dela.

Predlog spremembe 26
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 2, 

alinea 1

– dodano vrednost delovanja na evropski 
ravni,

– dodano vrednost delovanja na evropski 
ravni, izmerjeno med drugim glede na 
stroškovno učinkovitost,

Obrazložitev

Čim bolj si je treba prizadevati za izboljšanje rezultatov programa. Ustvarjanje Evropskega 
raziskovalnega prostora zahteva, da partnerji iz različnih držav in regij sodelujejo v 
raziskovalnih projektih, iz tako imenovanih ključnih držav in tudi manj razvitih držav, 
vključno s konvergenčnimi regijami. To bo oblikovanju evropske dodane vrednosti pri 
projektih dalo novo razsežnost in zagotovilo enakovredno udeležbo in popolno vključevanje 
partnerjev.

Predlog spremembe 27
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 2, 

alinea 1 a (novo)

– moč evropske razsežnosti, ki vključuje 
tudi stopnjo vključevanja MSP,

Obrazložitev

Skupne tehnološke pobude morajo res imeti evropsko razsežnost in izvajati tehnologije v 
korist vseh držav članic, spodbujati in razširjati nove tehnologije – za to je potrebno 
uravnoteženo sodelovanje (vključno s konvergenčnimi regijami) in vključenost MSP ali 
njihovih združenj.
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Predlog spremembe 28
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 2, 

alinea 7 a (novo)

– številne raziskovalce, ki se napotijo iz 
zasebnega sektorja v javnega in obratno, 
ter kakovost programov usposabljanja,

Obrazložitev

Skupne tehnološke pobude morajo prispevati k mobilnosti raziskovalcev iz zasebnega 
sektorja v javnega in obratno.

Predlog spremembe 29
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 3

Posebna pozornost bo namenjena splošni 
medsebojni odvisnosti in uskladitvi med 
skupnimi tehnološkimi pobudami ter 
nacionalnimi programi in projekti na istih 
področjih.

Ob upoštevanju širokega področja 
uporabe in posebne zapletenosti skupnih 
tehnoloških pobud si bo treba močno 
prizadevati za zagotovitev preglednega 
delovanja, ki bo v skladu z načeli 
odličnosti, stroškovno učinkovitostjo in 
konkurenčnostjo. Posebna pozornost bo 
namenjena splošni medsebojni odvisnosti 
in uskladitvi med skupnimi tehnološkimi 
pobudami ter nacionalnimi programi in 
projekti na istih področjih.

Obrazložitev

Skupne tehnološke pobude morajo res imeti evropsko razsežnost in izvajati tehnologije v 
korist vseh držav članic, spodbujati in razširjati nove tehnologije – za to je potrebno 
uravnoteženo sodelovanje (vključno s konvergenčnimi regijami).

Predlog spremembe 30
Priloga I, poglavje I, „Sodelovanje“, podnaslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih 

programov“, odstavek 2, alinea 2

– zagotavljanja dodatne finančne podpore 
EU tistim udeležencem, ki vzpostavijo 
skupen sklad za namen skupnih razpisov 
za zbiranje predlogov v okviru njihovih 
nacionalnih in regionalnih programov 
(„ERA-NET PLUS“).

– v omejenem številu primerov, 
zagotavljanja dodatne finančne podpore 
EU tistim udeležencem, ki vzpostavijo 
združenje virov za namen skupnih razpisov 
za zbiranje predlogov v okviru njihovih 
nacionalnih in regionalnih programov 
(„ERA-NET PLUS“).
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Obrazložitev

Dodatna finančna podpora EU ERA-NET PLUS ne sme postati oblika subvencioniranja 
nacionalnih raziskav. Podpora se mora podeljevati v omejenem številu primerov tistim
pobudam ERA-NET PLUS z dejansko evropsko razsežnostjo in ki se povezujejo z drugimi 
dejavnostmi sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe 31
Priloga I, poglavje I, „Sodelovanje“, podnaslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih 

programov“, odstavek 2, alinea 2 a (novo)

– v omejenem številu primerov, uporabe 
uspešne sheme ERA-STAR za sodelovanje 
med evropskimi regijami in srednje 
velikimi državami članicami pri vodenju 
programov, kot je aplikacija Globalno 
nadzorovanje okolja in varnosti (GMES).

Obrazložitev

ERA-STAR je projekt ERA-NET, v katerega so vključene evropske regije ter majhne in 
srednje velike države članice, ki sodelujejo med seboj na obetavne načine. Ta shema je zlasti 
primerna za vodenje programa, kot je GMES, v katerem je treba ustrezno upoštevati evropske 
regije.

Predlog spremembe 32
Priloga I, poglavje I, „Sodelovanje“, podnaslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih 

programov“, odstavek 3, uvodni del

Sodelovanje Skupnosti v nacionalnih 
raziskovalnih programih, ki se izvajajo 
skupno, na podlagi člena 169 Pogodbe je 
posebej pomembno za obsežnejše evropsko 
sodelovanje v „spremenljivi geometriji“ 
med državami članicami, ki delijo skupne 
potrebe in/ali interese. Take pobude v 
skladu s členom 169 bodo sprožene na 
področjih, ki jih je treba določiti v tesni 
povezavi z državami članicami, vključno z 
možnim sodelovanjem z medvladnimi 
programi, na podlagi vrste meril:

Sodelovanje Skupnosti v nacionalnih 
raziskovalnih programih, ki se izvajajo 
skupno, na podlagi člena 169 Pogodbe je 
posebno pomembno za obsežnejše 
evropsko sodelovanje v „spremenljivi 
geometriji“ med državami članicami, ki 
delijo skupne potrebe in/ali interese. V 
dobro utemeljenih primerih bodo take 
pobude v skladu s členom 169 sprožene na 
področjih, ki jih je treba določiti v tesni 
povezavi z državami članicami, vključno z 
mogočim sodelovanjem z medvladnimi 
programi, na podlagi vrste meril:
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Obrazložitev

Pobude o „spremenljivi geometriji“, ki jih izvaja nekaj držav članic, delno nasprotujejo 
doseganju evropske razsežnosti. Podpora bo podeljena le v dobro utemeljenih in upravičenih 
primerih, ki bodo pripomogli h gospodarski koristi vseh držav članic. 

Predlog spremembe 33
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 2 a 

(novo)

Pripravila se bo celotna strategija 
mednarodnega sodelovanja v okvirnem 
programu, ki bo določala cilje, evropski 
interes in posebna področja sodelovanja z 
vsako skupino držav. V strategiji bodo 
navedena področja, na katerih mora biti 
udeležba tretjih držav omejena, npr. 
področje raziskave varnosti.

Obrazložitev

Strategija bo zagotovila usklajen pristop k širokemu področju mednarodnega sodelovanja in 
bo izboljšala učinkovitost. V primeru varnosti je potreben omejen dostop do vprašanj v zvezi z 
informacijami. 

Predlog spremembe 34
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podnaslov 

„Utemeljitev“, odstavek 2

Klinične raziskave številnih bolezni (npr. 
rak, bolezni srca in ožilja, duševne in 
nevrološke bolezni, zlasti tiste, povezane s 
staranjem, kot sta Alzheimerjeva in 
Parkinsonova bolezen) temeljijo na 
mednarodnih poskusih v več centrih, da bi 
v kratkem časovnem okviru dobili 
zahtevano število pacientov. 
Epidemiološke raziskave zahtevajo veliko 
raznovrstnost populacij in mednarodnih 
omrežij, da bi prišli do pomembnih 
ugotovitev. Razvijanje novih možnosti za 
diagnosticiranje in zdravljenje redkih 
zdravstvenih motenj prav tako zahteva 
večdržavne pristope, da bi povečali število 
pacientov za vsako študijo. Izvajanje 

Klinične raziskave številnih bolezni (npr. 
rak, bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, 
revmatične, duševne in nevrološke bolezni, 
zlasti tiste, povezane s staranjem, kot sta 
Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen) 
temeljijo na mednarodnih poskusih v več 
centrih, da bi v kratkem časovnem okviru 
dobili zahtevano število pacientov. 
Epidemiološke raziskave zahtevajo veliko 
raznovrstnost populacij in mednarodnih 
omrežij, da bi prišli do pomembnih 
ugotovitev. Razvijanje novih možnosti za 
diagnosticiranje in zdravljenje redkih 
zdravstvenih motenj prav tako zahteva 
večdržavne pristope, da bi povečali število 
pacientov za vsako študijo. Izvajanje 
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raziskav, ki jih usmerja zdravstvena 
politika, na evropski ravni omogoča 
primerjave modelov, sistemov, podatkov in 
vzorcev pacientov, shranjenih v 
nacionalnih podatkovnih zbirkah in 
biobankah.

raziskav, ki jih usmerja zdravstvena 
politika, na evropski ravni omogoča 
primerjave modelov, sistemov, podatkov in 
vzorcev pacientov, shranjenih v 
nacionalnih podatkovnih zbirkah in 
biobankah.

Obrazložitev

Vzroki revmatičnih bolezni so v genetskih deformacijah. Njihove posledice so veliko breme za 
naš socialni in zdravstveni sistem. 

Pomen raziskav na področju revmatičnih bolezni je bil poudarjen s sprejetjem pisne 
deklaracije št. 389 z dne 13. 10. 05 (postopek iz člena 116 Poslovnika).

Predlog spremembe 35
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podnaslov 

„Utemeljitev“, odstavek 3

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
tehnologije in farmacevtske industrije. EU 
mora igrati dejavno vlogo tudi pri 
ustvarjanju okolja, ki spodbuja 
inovativnost v farmacevtskem sektorju, 
zlasti pri doseganju čim večjega uspeha 
kliničnih raziskav. MSP, dejavna na 
področju raziskav, predstavljajo glavno 
gospodarsko gonilno silo za industrijo 
biotehnologije na področju zdravstvenega 
varstva in medicinske tehnologije. Čeprav 
ima Evropa trenutno več družb na področju 
biotehnologije kot ZDA, so le-te večinoma 
majhne in manj zrele od njihovih 
konkurentov. Javno-zasebna raziskovalna 
prizadevanja na ravni EU bodo olajšala 
njihov razvoj. Raziskave EU bodo 
prispevale tudi k razvoju novih normativov 
in standardov za vzpostavitev ustreznega 
pravnega okvira za nove medicinske 
tehnologije (npr. regenerativna medicina).

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
tehnologije in farmacevtske industrije. EU 
mora igrati dejavno vlogo tudi pri 
ustvarjanju okolja, ki spodbuja 
inovativnost v farmacevtskem sektorju, 
zlasti pri doseganju čim večjega uspeha 
kliničnih raziskav. V zvezi s tem se bo 
spodbujalo izvajanje programa MICE 
(Preiskava zdravil za otroke Evrope). 
MSP, dejavna na področju raziskav, 
predstavljajo glavno gospodarsko gonilno 
silo za industrijo biotehnologije na 
področju zdravstvenega varstva in 
medicinske tehnologije. Čeprav ima 
Evropa zdaj več družb na področju 
biotehnologije kot ZDA, so le-te večinoma 
majhne in manj zrele od njihovih 
konkurentov. Javno-zasebna raziskovalna 
prizadevanja na ravni EU bodo olajšala 
njihov razvoj. Raziskave EU bodo 
prispevale tudi k razvoju novih normativov 
in standardov za vzpostavitev ustreznega 
pravnega okvira za nove medicinske 
tehnologije (npr. regenerativna medicina).
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Obrazložitev

Uredba o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, 
Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004. 

Predlog spremembe 36
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 4

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi.
Krepitev in zagotavljanje nadaljnjega 
razvoja naprednih terapij in tehnologij z 
možnostjo uporabe pri številnih boleznih in 
zdravstvenih motnjah.

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi.
Krepitev in zagotavljanje nadaljnjega 
razvoja naprednih terapij in tehnologij z 
možnostjo uporabe pri številnih boleznih in 
zdravstvenih motnjah, vključno z otroškimi 
boleznimi in zdravstvenimi motnjami.

Predlog spremembe 37
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 4

– Translacijske raziskave na področju 
težkih bolezni: rak, bolezni srca in ožilja, 
diabetes/debelost; redke bolezni; in drugih 
kroničnih bolezni (npr. osteoartritis). 
Razvijanje strategij, usmerjenih v pacienta, 
od preprečevanja do postavljanja diagnoze 
in zdravljenja, vključno s kliničnimi 
raziskavami.

– Translacijske raziskave na področju 
težkih bolezni: rak, bolezni srca in ožilja, 
revmatične bolezni in bolezni dihal, 
diabetes/debelost; redkih bolezni in drugih 
kroničnih bolezni (npr. osteoartritis). 
Razvijanje strategij, usmerjenih v pacienta, 
od preprečevanja do postavljanja diagnoze 
in zdravljenja, vključno s kliničnimi 
raziskavami.

Obrazložitev

Pomen raziskav na področju revmatičnih bolezni je bil poudarjen s sprejetjem pisne 
deklaracije št. 389 z dne 13. 10. 05 (postopek iz člena 116 Poslovnika).

Predlog spremembe 38
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 3

– Boljše preprečevanje bolezni in boljša 
uporaba zdravil. Razvoj učinkovitega 
javnozdravstvenega varstva, ki se ukvarja s 
širšimi determinantami zdravja (kot na 
primer stres, prehrana ali okoljski 

– Boljše preprečevanje bolezni in boljša 
uporaba zdravil. Imunološke, toksikološke 
in epidemiološke študije za spodbujanje 
visoke ravni preventivnega in 
previdnostnega zdravstvenega varstva.
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dejavniki). Ugotavljanje uspešnih posegov 
na različnih področjih delovanja 
zdravstvenega varstva z namenom 
izboljšanja predpisovanja zdravil in 
izboljšanja njihove uporabe s strani 
pacientov (vključno z vidikom 
farmakovigilance).

Raziskave pravilne uporabe uveljavljenih 
zdravil pri otrocih. Razvoj učinkovitega 
javnozdravstvenega varstva, ki se ukvarja s 
širšimi determinantami zdravja (kot na 
primer stres, prehrana ali okoljski 
dejavniki). Ugotavljanje uspešnih posegov 
na različnih področjih delovanja 
zdravstvenega varstva z namenom 
izboljšanja predpisovanja zdravil in 
izboljšanja njihove uporabe s strani 
pacientov (vključno z vidikom 
farmakovigilance).

Obrazložitev

Preventivno in previdnostno zdravstveno varstvo ni le cenejše, ampak je tudi učinkovitejše in 
pomembnejše za dobro počutje ljudi.

Potrebo po finančni podpori raziskavam ustrezne uporabe uveljavljenih zdravil pri otrocih je 
poudaril Parlament kot del predlagane uredbe o pediatričnih zdravilih.

Predlog spremembe 39
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in 

biotehnologija“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1

Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: Omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z izkoriščanjem njihove 
biološke raznovrstnosti; izboljšani pridelki 
in proizvodni sistemi, vključno z 
ekološkim kmetijstvom, kakovostnimi 
načrti pridelave in učinki GSO; trajnostno, 
konkurenčno in večnamensko kmetijstvo in 
gozdarstvo; razvoj podeželja; dobro 
počutje živali, reja in proizvodnja; zdravje 
rastlin; trajnostno in konkurenčno ribištvo 
in ribogojstvo; nalezljive bolezni pri 
živalih, vključno z zoonozami; varno 
odlaganje živalskih odpadkov; ohranjanje, 
upravljanje in izkoriščanje živih vodnih 
virov, razvijanje orodij, ki jih potrebujejo 

Trajnostna proizvodnja in upravljanje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: Omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z ohranitvijo in trajnostno 
rabo njihove biološke raznovrstnosti; 
izboljšani pridelki in proizvodni sistemi, 
vključno z ekološkim kmetijstvom, 
kakovostnimi načrti pridelave in učinki 
GSO; trajnostno, konkurenčno in 
večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
celosten razvoj podeželja, vključno z vidiki 
sodelovanja civilne družbe pri 
načrtovanju in odločanju; dobro počutje 
živali, reja in proizvodnja; nadomestne 
preskusne strategije in metode, ki ne 
vključujejo živali, zdravje rastlin; 
trajnostno in konkurenčno ribištvo in 
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načrtovalci politike in drugi akterji na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja 
(krajina, prakse ravnanja z zemljišči itd.).

ribogojstvo; nalezljive bolezni pri živalih, 
vključno z zoonozami; varno odlaganje 
živalskih odpadkov; ohranjanje, 
upravljanje in izkoriščanje živih vodnih 
virov, razvijanje orodij, ki jih potrebujejo 
načrtovalci politike in drugi akterji na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja 
(krajina, prakse ravnanja z zemljišči itd.).

Obrazložitev

Ta dejavnost mora največ pozornosti nameniti trajnosti proizvodnje hrane in upravljanja 
virov. 

V skladu z zahtevami Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, členom 23 Direktive 
Sveta 86/609/EGS ter členom 7.2(a) in (b) šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti 
ter ciljem predlagane uredbe EU o kemikalijah za spodbujanje preskusov, ki ne vključujejo 
živali, je treba razvoj in potrditev nadomestnih preskusnih strategij in zlasti metod, ki ne 
vključujejo živali, vključiti med dejavnosti, povezane z okoljem in zdravjem.   

Predlog spremembe 40
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in 

biotehnologija“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2

„Od vil do vilic“: prehrana, zdravje in 
dobro počutje: Vidiki potrošnikov, družbe, 
industrije in zdravja glede hrane in krme, 
vključno z vedenjskimi in kognitivnimi 
znanostmi; prehranjevanje, s prehrano 
povezane bolezni in motnje, vključno z 
debelostjo; inovativne tehnologije za 
predelavo hrane in krme (vključno s 
pakiranjem); izboljšana kakovost in 
varnost, tako kemijska kot mikrobiološka, 
hrane, pijače in krme; celovitost (in 
nadzor) prehranske verige; vpliv okolja na 
prehransko verigo ljudi/živali in vpliv 
prehranske verige ljudi/živali na okolje; 
koncept celotne prehranske verige 
(vključno z morskimi sadeži); sledljivost.

„Od vil do vilic“: prehrana, zdravje in 
dobro počutje: Vidiki potrošnikov, družbe, 
industrije in zdravja glede hrane in krme, 
vključno z vedenjskimi in kognitivnimi 
znanostmi; prehranjevanje, s prehrano 
povezane bolezni in motnje, vključno z 
debelostjo in alergijami; zdravstvene 
koristi nekaterih živil in prehrane;
inovativne tehnologije za predelavo hrane 
in krme (vključno s pakiranjem); izboljšana 
kakovost in varnost, tako kemijska kot 
biološka, hrane, pijače in krme; celovitost 
in trajnost (in nadzor) prehranske verige; 
vpliv okolja na prehransko verigo 
ljudi/živali in vpliv prehranske verige 
ljudi/živali na okolje; koncept celotne 
prehranske verige (vključno z morskimi 
sadeži); sledljivost.

Predlog spremembe 41
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 3 „Informacijske in 
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komunikacijske tehnologije“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 1 

Informacijske in komunikacijske 
tehnologije so odločilnega pomena za 
prihodnost Evrope in na njih temelji 
uresničevanje Lizbonske agende. Polovico 
povišanj produktivnosti v naših 
gospodarstvih je mogoče razložiti z 
vplivom ICT na proizvode, storitve in 
poslovne procese. ICT so vodilni dejavnik 
pri povečanju inovativnosti in 
ustvarjalnosti ter pri obvladovanju 
sprememb v vrednostni verigi v vseh 
industrijskih in storitvenih sektorjih. ICT 
so bistvene za izpolnjevanje naraščajočih 
zahtev na področju zdravstva in socialnega 
varstva ter za posodobitev storitev in 
področij, ki so v javnem interesu, kot na 
primer izobraževanje, učenje, varnost, 
energetika, promet in okolje. Poleg tega 
imajo ICT spodbujevalen učinek na 
napredek drugih področij znanosti in 
tehnologije, saj preoblikujejo način, na 
katerega raziskovalci izvajajo svoje 
raziskave, sodelujejo in uvajajo inovacije.

Informacijske in komunikacijske 
tehnologije so odločilnega pomena za 
prihodnost Evrope in na njih temelji 
uresničevanje programa Lizbonske 
strategije. Polovico povišanj 
produktivnosti v naših gospodarstvih je 
mogoče razložiti z vplivom ICT na 
proizvode, storitve in poslovne procese. 
ICT so vodilni dejavnik pri povečanju 
inovativnosti in ustvarjalnosti ter pri 
obvladovanju sprememb v vrednostni 
verigi v vseh industrijskih in storitvenih 
sektorjih. ICT morajo spodbujati 
dostopnost in preglednost postopkov 
vodenja in razvoja politike. ICT so 
bistvene za izpolnjevanje naraščajočih 
zahtev na področju zdravstva in socialnega 
varstva ter za posodobitev storitev in 
področij, ki so v javnem interesu, kot na 
primer izobraževanje, učenje, varnost, 
energetika, promet in okolje. Poleg tega 
imajo ICT spodbujevalen učinek na 
napredek drugih področij znanosti in 
tehnologije, saj preoblikujejo način, na 
katerega raziskovalci izvajajo svoje 
raziskave, sodelujejo in uvajajo inovacije.

Predlog spremembe 42
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 3 „Informacijske in 

komunikacijske tehnologije“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 2 a (novo)

Raziskovalna dejavnost ICT, ki temelji na 
razvojnem modelu „odprte kode“, kaže 
svojo uporabnost kot vir inovacij in vse 
večjega sodelovanja. Primerno je 
raziskati, ali je lahko ta model za 
sodelovanje in inovacije koristen tudi pri 
drugih dejavnostih okvirnega programa.

Obrazložitev

Ker se razvojni model odprte kode uporablja za programsko opremo, temelji na sodelovanju 
skupnosti z obsežnim širjenjem, dostopom in možnostjo ponovne uporabe rezultatov z 
najmanjšimi omejitvami. Ta razvojni model spodbuja preverjanje, strokovno ocenjevanje, 
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ponovno uporabo, prilagajanje in izboljševanje programske opreme, ki je razvita in izdana v 
skupnosti odprte kode. Razvoj odprte kode je pomemben vektor inovacij v sektorju ICT, 
prispeva k tehnološkemu napredku in večji konkurenčnosti. Velika in mala evropska podjetja, 
univerze in posamezni razvijalci so med osnovnimi svetovnimi vlagatelji v razvoj programske 
opreme odprte kode.

Predlog spremembe 43
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 3 „Informacijske in 

komunikacijske tehnologije“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 4

Raziskovalne dejavnosti na področju ICT 
bodo tesno prepletene s političnimi ukrepi 
za razširjanje ICT in z ureditvenimi ukrepi 
v okviru izčrpne in celovite strategije. Po 
obsežnih posvetovanjih so bile določene 
prednostne naloge, k čemer je prispevalo 
več evropskih tehnoloških platform in 
pobud industrije na področjih, kot so 
nanoelektronika, vgrajeni sistemi, mobilne 
komunikacije, elektronski mediji, robotika 
in programska oprema, storitve in 
tehnologije GRID. 

Raziskovalne dejavnosti na področju ICT 
bodo tesno prepletene s političnimi ukrepi 
za razširjanje ICT in z ureditvenimi ukrepi 
v okviru izčrpne in celovite strategije. Po 
obsežnih posvetovanjih so bile določene 
prednostne naloge, k čemur je prispevalo 
več evropskih tehnoloških platform in 
pobud industrije na področjih, kot so 
nanoelektronika, vgrajeni sistemi, mobilne 
komunikacije, elektronski mediji, fotonika,
robotika in programska oprema, storitve in 
tehnologije GRID. 

Obrazložitev

Evropske tehnološke platforme za fotoniko se ne sme prezreti.

Predlog spremembe 44
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 3 „Informacijske in 

komunikacijske tehnologije“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1, podalinea 
5

– za vlade; učinkovitost, odprtost in 
odgovornost za javno upravo svetovnega 
razreda in povezave z državljani in podjetji 
v podporo demokraciji.

– za vlade in mesta; učinkovitost, odprtost 
in odgovornost za javno upravo svetovnega 
razreda in povezave z državljani in podjetji 
v podporo demokraciji.

Obrazložitev

Raziskovalni in predstavitveni projekti so potrebni za določitev, katere politike in strategije so 
najbolj praktične in učinkovite, da mesta igrajo svojo vlogo pri spodbujanju uporabe ICT in 
da se omogoči večji lokalni prispevek k modernizaciji storitev za evropske državljane in 
podjetja ter storitev, ki so v interesu javnosti, kot so izobraževanje, učenje, varnost.    
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Predlog spremembe 45
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 3 „Informacijske in 

komunikacijske tehnologije“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1, podalinea 
5 a (novo)

– za varnost, ob upoštevanju smernic iz 
teme „Varnost in vesolje“.

Obrazložitev

Seznam ne bi bil popoln brez sklicevanja na varnost, čeprav je ta tema zajeta v drugem delu 
okvirnega programa.

Predlog spremembe 46
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 3 „Informacijske in 
komunikacijske tehnologije“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 4

– ICT za zaupanje: upravljanje identitete; 
avtentifikacija in odobritev; tehnologije za 
boljše varovanje zasebnosti; upravljanje s 
pravicami in sredstvi; zaščita pred 
kibernetskimi grožnjami.

– ICT za zaupanje: upravljanje identitete; 
avtentifikacija in odobritev; tehnologije za 
boljše varovanje zasebnosti; upravljanje s 
pravicami in sredstvi; zaščita pred 
kibernetskimi grožnjami; spremljanje 
pomembnih vprašanj varnosti/zasebnosti.

Obrazložitev

Nevarnosti za zasebnost se ne upoštevajo, razen če se medtem ne oblikuje poseben odbor za 
varovanje zasebnosti; JRC je organ EU, ki se zdi upravičen, da prevzame funkcijo odbora, 
ker je v zadnjih letih obsežno obravnaval vprašanje varnosti/zasebnosti.

Predlog spremembe 47
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 4 „Nanoznanosti, 

nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije“, podnaslov „Utemeljitev“, 
odstavek 3

Evropske tehnološke platforme na 
področjih, kot so naneolektronika, 
proizvodnja, jeklo, kemija, prometna 
industrija, gradbeništvo, varstvo pri delu, 
tekstil, celuloza in papir, pomagajo določiti 
skupne raziskovalne prioritete in cilje. 
Poleg teh, za industrijo pomembnih 
prednostnih nalog in njihovega 
vključevanja v uporabe v posameznih 
sektorjih, bodo obravnavani ustrezna 

Evropske tehnološke platforme na 
področjih, kot so nanoelektronika, 
nanomedicina, fotonika, proizvodnja, 
jeklo, kemija, prometna industrija, 
gradbeništvo, varstvo pri delu, tekstil, 
celuloza in papir, pomagajo določiti 
skupne raziskovalne prioritete in cilje. 
Poleg teh, za industrijo pomembnih 
prednostnih nalog in njihovega 
vključevanja v uporabe v posameznih 
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politika, vprašanja ureditve, standardizacije 
in vpliva, med drugim s prožnim odzivom 
na novo nastajajoče politične potrebe.

sektorjih, bodo obravnavani ustrezna 
politika, vprašanja ureditve, standardizacije 
in vpliva, med drugim s prožnim odzivom 
na novo nastajajoče politične potrebe.

Obrazložitev

Evropskih tehnoloških platform za fotoniko in nanomedicino se ne sme prezreti.

Predlog spremembe 48
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 5 „Energetika“, podnaslov 

„Cilj“

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, 
v bolj trajnosten sistem, ki temelji na 
raznoliki paleti energetskih virov in 
nosilcev, v povezavi z boljšo energetsko 
učinkovitostjo, da bi se soočili s perečimi 
izzivi varnosti oskrbe in podnebnih 
sprememb in istočasno povečali 
konkurenčnost evropske energetske 
industrije.

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, 
v bolj energetsko učinkovito gospodarstvo 
z manj emisijami CO2; tako trajnostno 
energetsko gospodarstvo bo temeljilo na 
raznoliki paleti energetskih virov in 
nosilcev, pri tem se posebna pozornost 
nameni obnovljivim energetskim virom, v 
povezavi z boljšo energetsko 
učinkovitostjo in ohranjanjem energije, da 
bi se soočili s perečimi izzivi varnosti 
oskrbe in podnebnih sprememb in 
istočasno povečali konkurenčnost evropske 
trajnostne energetske industrije.

Obrazložitev

Dejavnosti sedmega okvirnega programa morajo biti usklajene z evropsko energetsko politiko 
in si prizadevati za raznolikost primarnih energetskih virov, izboljšanje energetske 
učinkovitosti in zmanjšanje antropogenih emisij CO2. 

Predlog spremembe 49
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 5 „Energetika“, podnaslov 

„Utemeljitev“, odstavek 3

Temeljito preoblikovanje energetskih 
sistemov zahteva nove tehnologije, ki za 
zasebna podjetja predstavljajo preveliko 
tveganje in preveč negotove koristi, da bi 
zagotovila vse naložbe, potrebne za 
raziskave, razvoj, predstavitvene dejavnosti 
in razširjanje. Javna podpora bi torej 

Temeljito preoblikovanje energetskih 
sistemov v trajnostne inteligentne 
energetske sisteme zahteva nove 
tehnologije, ki za zasebna podjetja 
predstavljajo preveliko tveganje in preveč 
negotove koristi, da bi zagotovila vse 
naložbe, potrebne za raziskave, razvoj, 
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morala igrati ključno vlogo pri zbiranju 
zasebnih naložb in evropska prizadevanja 
in viri bi se morali povezovati na skladen 
in učinkovitejši način, da bi bili 
konkurenčni gospodarstvom, ki veliko in 
dosledno vlagajo v podobne tehnologije. V 
tem smislu igrajo evropske tehnološke 
platforme bistveno vlogo, saj na usklajen 
način zbirajo potrebna raziskovalna 
prizadevanja. Dejavnosti za dosego cilja so 
navedene spodaj. Vključena je posebna 
dejavnost v zvezi z znanjem za oblikovanje 
energetske politike, ki prav tako lahko 
zagotovi podporo novim političnim 
potrebam, ki se pojavljajo, na primer v 
zvezi z vlogo evropske energetske politike 
pri oblikovanju mednarodnih ukrepov na 
področju podnebnih sprememb ter z 
nestabilnostjo ali motnjami v dobavi in 
ceni energije.

predstavitvene dejavnosti in razširjanje. 
Javna podpora bi torej morala igrati 
ključno vlogo pri zbiranju zasebnih naložb 
in evropska prizadevanja in viri bi se 
morali povezovati na skladen in 
učinkovitejši način, da bi bili konkurenčni 
gospodarstvom, ki veliko in dosledno 
vlagajo v podobne tehnologije. V tem 
smislu igrajo evropske tehnološke 
platforme bistveno vlogo, saj na usklajen 
način zbirajo potrebna raziskovalna 
prizadevanja. Dejavnosti za dosego cilja so 
navedene spodaj. Vključena je posebna 
dejavnost v zvezi z znanjem za oblikovanje 
energetske politike, ki prav tako lahko 
zagotovi podporo novim političnim 
potrebam, ki se pojavljajo, na primer v 
zvezi z vlogo evropske energetske politike 
pri oblikovanju mednarodnih ukrepov na 
področju podnebnih sprememb ter z 
nestabilnostjo ali motnjami v dobavi in 
ceni energije.

Obrazložitev

Dejavnosti sedmega okvirnega programa morajo biti usklajene z evropsko energetsko 
politiko in si prizadevati za raznolikost primarnih energetskih virov, izboljšanje energetske 
učinkovitosti in zmanjšanje antropogenih emisij CO2. To se običajno imenuje inteligenten 
energetski sistem. 

Predlog spremembe 50
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 5 „Energetika“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 7 odstavek 1

Povečanje učinkovitosti, varnosti in 
zanesljivosti evropskih elektroenergetskih 
in plinskih sistemov in omrežij npr. s 
preoblikovanjem sedanjih 
elektroenergetskih omrežij v interaktivno 
(odjemalci/dobavitelji) storitveno mrežo in 
z odpravo ovir za obsežno dobavo in 
učinkovito vključevanje porazdeljenih in 
obnovljivih virov energije.

Povečanje učinkovitosti, varnosti in 
zanesljivosti evropskih elektroenergetskih 
in plinskih sistemov in omrežij npr. s 
preoblikovanjem sedanjih 
elektroenergetskih omrežij v interaktivno 
(odjemalci/dobavitelji) storitveno mrežo in 
odprava ovir za obsežno dobavo in 
učinkovito vključevanje porazdeljenih in 
obnovljivih virov energije z razvojem 
možnosti za shranjevanje energije.
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Obrazložitev

Razvoj možnosti za shranjevanje elektrike je pomemben, zlasti za elektriko, ki jo ustvarja moč 
vetra. Možnosti za shranjevanje so med drugim vodik in gorivne celice.

Predlog spremembe 51
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s 

podnebnimi spremembami)“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 2

Raziskave na ravni EU so potrebne za 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, na 
primer Kjotskega protokola, Konvencije 
ZN o biološki raznovrstnosti, ciljev 
Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju iz 
leta 2002, vključno s pobudo EU v zvezi z 
vodo in prispevki k Medvladnemu forumu 
za spremembo podnebja ter pobudi za 
opazovanje zemlje. Pomembne 
raziskovalne potrebe izhajajo poleg tega iz 
obstoječih in nastajajočih politik na ravni 
EU, iz izvajanja 6. akcijskega načrta za 
okolje in povezanih tematskih strategij, 
akcijskih načrtov za okoljske tehnologije, 
okolje in zdravje ter iz direktiv, kot je 
okvirna direktiva o vodah. 

Raziskave na ravni EU so potrebne za 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, na 
primer Okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja (UNFCCC) in 
njenega Kjotskega protokola, Konvencije 
ZN o biološki raznovrstnosti, ciljev 
Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju iz 
leta 2002, vključno s pobudo EU v zvezi z 
vodo in prispevki k Medvladnemu forumu 
za spremembo podnebja ter pobudi za 
opazovanje zemlje. Pomembne 
raziskovalne potrebe izhajajo poleg tega iz 
obstoječih in nastajajočih politik na ravni 
EU, iz izvajanja 6. akcijskega načrta za 
okolje in povezanih tematskih strategij, 
akcijskih načrtov za okoljske tehnologije, 
okolje in zdravje, Strategije Skupnosti za 
živo srebro ter iz direktiv, kot je okvirna 
direktiva o vodah. 

Obrazložitev

Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja, ki obravnava ukrepe po Kjotu, se ne sme 
prezreti.

Strategija Skupnosti za živo srebro je tudi pomembna za akcijski načrt za okolje.

Predlog spremembe 52
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s 

podnebnimi spremembami)“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 3

EU mora okrepiti svoj položaj na svetovnih 
trgih za okoljske tehnologije. Te 
tehnologije prispevajo k trajnostni rasti, saj 
zagotavljajo ekološko učinkovite rešitve za 
okoljske probleme v različnih obsegih in 
varujejo našo kulturno dediščino. Okoljske 

EU mora okrepiti svoj položaj na svetovnih 
trgih za okoljske tehnologije. Te 
tehnologije prispevajo k trajnostni 
potrošnji in proizvodnji ter trajnostni rasti, 
saj zagotavljajo ekološko učinkovite 
rešitve okoljskih problemov v različnih 
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zahteve pospešujejo inovativnost in lahko 
zagotovijo poslovne priložnosti. Evropske 
tehnološke platforme za oskrbo z vodo in 
sanitarne storitve ter za trajnostno kemijo 
potrjujejo potrebo po ukrepanju na ravni 
EU in vsebine njihovih raziskav se 
upoštevajo pri spodaj navedenih 
dejavnostih. Druge platforme (npr. za 
gradbeništvo in za gozdarstvo) delno 
obravnavajo vprašanja v zvezi z okoljsko 
tehnologijo in se prav tako upoštevajo.

obsegih in varujejo našo kulturno 
dediščino. Okoljske zahteve pospešujejo 
inovativnost in lahko zagotovijo poslovne 
priložnosti. Evropske tehnološke platforme 
za oskrbo z vodo in sanitarne storitve ter za 
trajnostno kemijo potrjujejo potrebo po 
ukrepanju na ravni EU in vsebine njihovih 
raziskav se upoštevajo pri spodaj 
navedenih dejavnostih. Druge platforme 
(npr. za gradbeništvo in za gozdarstvo) 
delno obravnavajo vprašanja v zvezi z 
okoljsko tehnologijo in se prav tako 
upoštevajo.

Predlog spremembe 53
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s 
podnebnimi spremembami)“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 1

– Obremenitve okolja in podnebja: 
Delovanje podnebnega in zemeljskega 
sistema; ukrepi za prilagoditev in 
ublažitev; onesnaževanje zraka, tal in vode; 
spremembe v sestavi zraka in v vodnem 
ciklusu; medsebojni vplivi med 
podnebjem, zemeljskim površjem in 
oceanom; ter vplivi na biološko 
raznovrstnost in ekosisteme.

– Obremenitve okolja in podnebja: 
Delovanje podnebnega in zemeljskega 
sistema; ukrepi za prilagoditev in 
ublažitev; onesnaževanje in preprečevanje 
onesnaževanja zraka, tal in vode; 
spremembe v sestavi zraka in v vodnem 
ciklusu; medsebojni vplivi med 
podnebjem, zemeljskim površjem in 
oceanom; ter vplivi na biološko 
raznovrstnost in ekosisteme, vključno s 
posledicami dvigovanja morske gladine za 
dragocena obalna območja in obalna 
mesta.

Obrazložitev

Predlog spremembe bi omogočil, da se v okvirni program vključijo predlogi za obravnavo 
problemov onesnaževanja s fosilnimi gorivi pri viru in fosilnimi gorivi, ki uhajajo v okolje 
zaradi človeško povzročenih ali naravnih vzrokov.

Dvig morske gladine (DMG) je nedvomno vidna posledica globalnih sprememb; za 
ohranjanje mest in obalnih območij se že sprejemajo ukrepi za prilagoditev in ublažitev. 
Skupne vplive DMG in ukrepov za blažitev je treba ustrezno obravnavati z vseh vidikov. 

Predlog spremembe 54
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s 
podnebnimi spremembami)“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 1
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– Ohranjanje in trajnostno gospodarjenje z 
naravnimi viri in viri, ki jih je ustvaril 
človek: ekosistemi; gospodarjenje z 
vodnimi viri; ravnanje z odpadki in 
preprečevanje njihovega nastajanja; zaščita 
in upravljanje biološke raznovrstnosti, 
zaščita tal, morskega dna in obalnih 
območij, pristopi proti dezertifikaciji in 
degradaciji tal; gospodarjenje z gozdovi; 
trajnostno upravljanje in načrtovanje 
mestnega okolja, upravljanje s podatki in 
informacijske storitve; presoja in 
predvidevanje v zvezi z naravnimi procesi.

– Ohranjanje in trajnostno upravljanje z 
naravnimi viri in viri, ki jih je ustvaril 
človek: ekosistemi; upravljanje z vodnimi 
viri; ravnanje z odpadki in preprečevanje 
njihovega nastajanja; zaščita in upravljanje 
biološke raznovrstnosti, zaščita tal, 
morskega dna, lagun in obalnih območij, 
pristopi proti dezertifikaciji in degradaciji 
tal, ohranjanje pokrajine; upravljanje z 
gozdovi; trajnostno upravljanje in 
načrtovanje mestnega okolja, zgodovinskih 
virov, kulturne dediščine in turizma,
upravljanje s podatki in informacijske 
storitve; presoja in predvidevanje v zvezi z 
naravnimi procesi. 

Obrazložitev

Lagune so posebna prehodna okolja primarnega ekološkega pomena in so zelo občutljive na 
globalne spremembe. Pogosto delujejo kot varnostna območja med kopnim in morjem, 
sladko/slano vodo ter so ogrožene zaradi dvigovanja morske gladine (DMG) in drugih 
posledic globalnih sprememb. Zlasti v Evropi ljudje s svojimi dejavnostmi že stoletja zelo 
izrabljajo lagune, zato te predstavljajo socialne skrbi in skrbi glede kulturne dediščine, ki jih 
je treba vključiti v trajnostno upravljanje lagun.

Raziskava o ohranjanju pokrajine in trajnostnem upravljanju zgodovinskih virov, kulturne 
dediščine in turizma se mora nadaljevati v sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe 55
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s 
podnebnimi spremembami)“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 2

– Razvoj morskih okolij: Vplivi človekovih 
dejavnosti na morsko okolje in njegove 
vire; onesnaževanje in evtrofikacija 
regionalnih morij in obalnih območij; 
globokomorski ekosistemi; presoja trendov 
na področju biološke raznovrstnosti morja, 
procesov v ekosistemih in cirkulacije v 
oceanih; geološke značilnosti morskega 
dna.

– Razvoj morskih okolij: Vplivi človekovih 
dejavnosti na morsko okolje in njegove 
vire; onesnaževanje in evtrofikacija 
regionalnih morij, lagun in obalnih 
območij; globokomorski ekosistemi; 
presoja trendov na področju biološke 
raznovrstnosti morja, procesov v 
ekosistemih in cirkulacije v oceanih; 
geološke značilnosti morskega dna.

Obrazložitev

Lagune so posebna prehodna okolja primarnega ekološkega pomena in so zelo občutljive na 
globalne spremembe. Pogosto delujejo kot varnostna območja med kopnim in morjem, 
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sladko/slano vodo ter so ogrožene zaradi DMG in drugih posledic globalnih sprememb. Zlasti
v Evropi ljudje s svojimi dejavnostmi že stoletja zelo izrabljajo lagune, zato te predstavljajo 
socialne skrbi in skrbi glede kulturne dediščine, ki jih je treba vključiti v trajnostno 
upravljanje lagun.

Predlog spremembe 56
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z 

aeronavtiko)“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 3

Raziskovalne vsebine, ki so jih razvile 
evropske tehnološke platforme, podpirajo 
potrebo po perspektivi o novih „prometnih 
sistemih“, ki upošteva medsebojno 
delovanje vozil, prometnih omrežij in 
uporabo prometnih storitev, ki jih je 
mogoče razviti samo na evropski ravni. 
Stroški RTR na vseh omenjenih področjih 
sunkovito rastejo in sodelovanje na ravni 
EU je bistveno za zagotavljanje kritične 
mase raznih ponudnikov RTR, da bi se 
lahko lotili obsega in multidisciplinarnih 
izzivov na gospodaren način. Prav tako je 
bistveno spoprijeti se s političnimi, 
tehnološkimi in socialno-ekonomskimi 
izzivi na področju „čistih in varnih vozil 
prihodnosti“, interoperabilnosti in 
intermodalnosti, zlasti železniškega 
prometa, cenovne dostopnosti, varnosti, 
zmogljivosti, zaščite in okoljskih vplivov v 
razširjeni Uniji. Razvojne tehnologije bodo 
tudi v podporo sistemu Galileo in njegove 
aplikacije bodo bistvene za izvajanje 
evropskih politik.

Raziskovalne vsebine, ki so jih razvile 
evropske tehnološke platforme, podpirajo 
potrebo po perspektivi o novih „prometnih 
sistemih“, ki upošteva medsebojno 
delovanje vozil, prometnih omrežij in 
uporabo prometnih storitev, ki jih je 
mogoče razviti samo na evropski ravni. 
Stroški RTR na vseh omenjenih področjih 
sunkovito rastejo in sodelovanje na ravni 
EU je bistveno za zagotavljanje kritične 
mase raznih ponudnikov RTR, da bi se 
lahko lotili obsega in multidisciplinarnih 
izzivov na gospodaren način. Prav tako je 
bistveno spoprijeti se s političnimi, 
tehnološkimi in socialno-ekonomskimi 
izzivi na področju „čistih in varnih vozil 
prihodnosti“, interoperabilnosti in 
intermodalnosti, zlasti železniškega 
prometa, cenovne dostopnosti, varnosti, 
zmogljivosti, zaščite in okoljskih vplivov v 
razširjeni Uniji. Zlasti je pomemben 
močan tehnološki temelj za konkurenčno 
industrijo na področju gorivnih celic in 
vodika v EU za uporabo v prometu. 
Razvojne tehnologije bodo tudi v podporo 
sistemu Galileo in njegove aplikacije bodo 
bistvene za izvajanje evropskih politik.

Obrazložitev

Uporaba gorivnih celic v prometu mora vključevati finančna sredstva tudi iz te prednostne 
teme.

Predlog spremembe 57
Priloga I, poglavje I, „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z 

aeronavtiko)“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 1
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– Okolju prijaznejši površinski promet: 
zmanjšanje onesnaževanja okolja in 
zmanjšanje hrupa; razvoj čistih in 
učinkovitih motorjev, vključno s hibridno 
tehnologijo in uporabo alternativnih goriv 
za prometne aplikacije; strategija za 
izrabljena vozila in plovila.

– Okolju prijaznejši površinski promet:
zmanjšanje onesnaževanja okolja in 
zmanjšanje hrupa; razvoj čistih in 
učinkovitih motorjev, vključno s hibridno 
tehnologijo in uporabo alternativnih goriv 
za prometne aplikacije, zlasti vodika in 
gorivnih celic; strategija za izrabljena 
vozila in plovila.

Obrazložitev

Uporaba gorivnih celic v prometu mora vključevati finančna sredstva tudi iz te prednostne 
teme. 

Predlog spremembe 58
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z 

aeronavtiko)“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 3

– Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: inovativne organizacijske sheme, 
vključno s čistimi in varnimi vozili in 
ekološkimi načini prevoza, novimi javnimi 
načini prevoza in racionalizacijo zasebnega 
prevoza, komunikacijsko infrastrukturo, 
integriranim načrtovanjem mest in 
prometa.

– Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: inovativne organizacijske sheme, 
vključno s čistimi in varnimi vozili in 
ekološkimi načini prevoza, ki temeljijo 
tudi na vodiku in gorivnih celicah, 
izboljšanimi in inovativnimi rešitvami za 
omogočanje dostopa invalidnih oseb do 
prevoznih sredstev in infrastrukture,
novimi javnimi načini prevoza in 
racionalizacijo zasebnega prevoza, 
komunikacijsko infrastrukturo, 
integriranim načrtovanjem mest in 
prometa.

Obrazložitev

Dostop invalidnih oseb do osrednjih prometnih storitev je bistven za prometne politike večine 
držav članic. Za evropske raziskovalne in razvojne pobude so možnosti za podporo razvoja na 
tem področju in zagotavljanje primerjalnih podatkov, na primer študij o stroških in 
prednostih dostopnosti prometa, vključno s širšimi socialnimi posledicami in izboljšanimi ter 
inovativnimi rešitvami v zvezi z dostopnim oblikovanjem.

Uporaba gorivnih celic v prometu mora vključevati finančna sredstva tudi iz te prednostne 
teme.

Predlog spremembe 59
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z 
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aeronavtiko)“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3

• Podpora evropskemu sistemu za globalno 
satelitsko navigacijo (Galileo): natančna 
navigacija in natančno določanje časa za 
uporabo v več sektorjih; učinkovita 
uporaba satelitske navigacije in podpore 
drugi generaciji tehnologij.

• Podpora evropskemu sistemu za globalno 
satelitsko navigacijo (Galileo): natančna 
navigacija in natančno določanje časa za 
uporabo v več sektorjih; učinkovita 
uporaba satelitske navigacije in podpore 
drugi generaciji tehnologij. Povečanje 
zbliževanja med Galileom in drugimi 
obstoječimi prometnimi sistemi.

Obrazložitev

Treba je poudariti potrebo, da se Galileo pridruži obstoječim trendom „štirikratnega“ 
koncepta, ki vključuje govorno, podatkovno, video- in mobilno komunikacijo, s čimer se 
spodbuja splošno načelo razširjenosti, ki vključuje prometne in komunikacijske sisteme.

Predlog spremembe 60
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 8 „Socialno-ekonomske in 

humanistične vede“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 3

Dejavnosti, ki jih je treba podpreti, so 
naštete spodaj, in pričakuje se, da bodo 
bistveno prispevale k izboljšanju 
oblikovanja, izvajanja, vplivov in 
vrednotenj politike na več področjih, kot so 
gospodarstvo, sociala, izobraževanje in 
usposabljanje, podjetništvo, mednarodna 
trgovina, potrošništvo, zunanji odnosi, 
pravosodje in notranje zadeve ter politika 
uradne statistike. Poleg tega bodo 
zagotovljene možnosti za obravnavanje 
nastalih socialno-ekonomskih izzivov, 
kakor tudi za začetek raziskav glede novih 
in nepredvidenih političnih potreb.

Dejavnosti, ki jih je treba podpreti, so 
naštete spodaj, in pričakuje se, da bodo 
bistveno prispevale k izboljšanju 
oblikovanja, izvajanja, vplivov in 
vrednotenj politike na več področjih, kot so 
gospodarstvo, sociala, izobraževanje in 
usposabljanje, kulturna dediščina,
podjetništvo, mednarodna trgovina, 
potrošništvo, zunanji odnosi, pravosodje in 
notranje zadeve ter politika uradne 
statistike. Nepridobitne organizacije 
civilne družbe bodo vključene v 
raziskovalne in tehnološke razvojne 
dejavnosti. Poleg tega bodo zagotovljene 
možnosti za obravnavanje nastalih 
socialno-ekonomskih izzivov, kakor tudi za 
začetek raziskav glede novih in 
nepredvidenih političnih potreb.

Obrazložitev

Raziskave o kulturni dediščini se morajo nadaljevati v sedmem okvirnem programu. 

Kulturna dediščina mora biti ob vprašanjih o izobraževanju in sociali. Z vključitvijo 
organizacij civilne družbe v raziskovalne in tehnološke razvojne dejavnosti se bo izboljšala 
ozaveščenost javnosti o znanstvenih in raziskovalnih vprašanjih in spodbujalo izpolnjevanje 
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ciljev v sklopu programa „Zmogljivosti“ sedmega okvirnega programa. V zvezi s tem mora 
potekati horizontalno sodelovanje z družbo, da se izpolni zamisel o „Znanosti in družbi“.

Predlog spremembe 61
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 8 „Socialno-ekonomske in 

humanistične vede“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1

• Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v 
družbi znanja: razvijanje in povezovanje 
raziskav v nacionalni institucionalni 
kontekst v zvezi z vprašanji, ki zadevajo 
rast, zaposlovanje in konkurenčnost in
obsegajo inovacije, izobraževanje, 
vključno z vseživljenjskim učenjem in 
vlogo znanstvenega in drugega znanja. 

• Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v 
družbi znanja: razvijanje in povezovanje 
raziskav v nacionalni institucionalni 
kontekst v zvezi z vprašanji, ki zadevajo 
rast, zaposlovanje in konkurenčnost ter
obsegajo inovacije, izobraževanje, 
vključno z vseživljenjskim učenjem in 
vlogo znanstvenega in drugega znanja;
osrednja vloga znanja in nematerialnih 
dobrin pri ustvarjanju ekonomskega, 
socialnega in kulturnega bogastva ter za 
socialno in okoljsko blaginjo. 

Obrazložitev

Osrednja vloga mora biti namenjena znanju za izpolnjevanje lizbonskih ciljev pri ustvarjanju 
na znanju temelječega gospodarstva in s tem zagotavljanju konkurenčnosti in rasti v Evropi. 
To bo spodbujalo tudi okoljsko, socialno in kulturno blaginjo. 

V zvezi z raziskavami in razvojem ter socialno-ekonomskimi in humanističnimi vedami lahko 
znanje in nematerialne dobrine spodbujajo raziskovalne dejavnosti in razvoj, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem, da postane znanost bolj privlačna za mlade raziskovalce, in povečanjem 
ozaveščenosti o glavnih raziskovalnih izzivih v Evropi.

Predlog spremembe 62
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 8 „Socialno-ekonomske in 

humanistične vede“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3

• Glavni trendi v družbi in njihove 
posledice: demografska sprememba, 
vključno s staranjem prebivalstva in 
migracijami; način življenja, družine, 
vprašanja spolov, zdravje in kakovost 
življenja; kazenski primeri; vloga 
podjetništva v družbi in raznovrstnost 
prebivalstva, kulturne interakcije in 
vprašanja v zvezi z varovanjem temeljnih 
pravic in bojem proti rasizmu in 

• Glavni trendi v družbi in njihove 
posledice: demografska sprememba, 
vključno s staranjem prebivalstva in 
migracijami; način življenja, delo, družine, 
vprašanja spolov, zdravje in kakovost 
življenja; položaj in kakovost življenja 
invalidnih oseb; mestna območja kot 
zapleteni ekosistemi; konkurenčnost mest; 
javni in zasebni akterji pri razvoju 
načrtovanja mest in mestnih območij; 
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nestrpnosti. vedno večja neenakost; kazenski primeri; 
vloga podjetništva v družbi in 
raznovrstnost prebivalstva, kulturne 
interakcije in vprašanja v zvezi z 
varovanjem temeljnih pravic in bojem proti 
rasizmu in nestrpnosti.

Obrazložitev

V zvezi s pobudami za kakovost življenja je pomembna potreba po financiranju, da se 
omogoči celovita in temeljita preiskava položaja invalidnih oseb, ki živijo v institucijah v 
Evropi. Nedavna predhodna preiskava pobude, ki jo je financirala Komisija, kaže, da je zdaj 
malo informacij o stanovanjskih ustanovah in storitvah v Evropi. Končno poročilo projekta 
navaja, da je potrebna nadaljnja preiskava na tem področju in da je treba ta vprašanja 
reševati v prihodnjem okviru za raziskave Evropske unije.

Razen tega je potrebnih še veliko več raziskav, da se zagotovijo primerljivi podatki o stanju v 
različnih državah članicah EU in državah pristopnicah v zvezi s podporo za osebno pomoč 
invalidnim osebam, shemami neposrednih plačil in središči za samostojno življenje invalidnih 
oseb. Raziskave so potrebne tudi za oceno, kako lahko invalidne osebe in njihove družine 
uveljavljajo svobodno izbiro v zvezi s samostojnim življenjem. 

Predlog spremembe 63
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 8 „Socialno-ekonomske in 

humanistične vede“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 5

• Državljan v Evropski uniji: obravnava 
vprašanj v sklopu prihodnjega razvoja EU 
glede doseganja občutka za demokratično 
„lastnino“ in aktivna udeležba narodov 
Evrope; učinkovito in demokratično 
vladanje, vključno z gospodarskim 
vodenjem; in gradnja skupnega 
razumevanja in spoštovanja evropskih 
raznolikosti in značilnosti v smislu kulture, 
institucij, zgodovine, jezikov in vrednot. 

• Državljan v Evropski uniji: obravnava 
vprašanj v sklopu prihodnjega razvoja EU 
glede doseganja občutka za demokratično 
„lastnino“ in aktivna udeležba narodov 
Evrope; stalna gradnja civilne družbe v 
razširjeni Evropi; učinkovito in 
demokratično vladanje, vključno z 
gospodarskim vodenjem; in gradnja 
skupnega razumevanja in spoštovanja 
evropskih raznolikosti in značilnosti v 
smislu kulture, institucij, zgodovine, 
jezikov in vrednot. 

Obrazložitev

Raziskave o gradnji civilne družbe se morajo nadaljevati v sedmem okvirnem programu. 

Predlog spremembe 64
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 8 „Socialno-ekonomske in 
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humanistične vede“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 7 a (novo)

• Širitev Evropske unije: raziskave, ki 
obravnavajo težave širitve EU, vključno z 
ekonomskim preoblikovanjem, preselitvijo 
industrije, demografskimi spremembami, 
migracijami, demokratičnim razvojem, 
razvojem samouprave, kulturno dediščino.

Obrazložitev

Veliko obsežnih sprememb, ki še niso dokončane in še vedno niso dovolj znane. 

Raziskave o širitvi Evropske unije se morajo nadaljevati v sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe 65
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 9 „Varnost in vesolje“, 

podnaslov „Cilj“, odstavek 1

9. Varnost in vesolje 9. Varnost
Cilj Cilj

Razvijati tehnologije in znanje za gradnjo 
možnosti, ki so potrebne za zagotavljanje 
varnosti državljanov pred grožnjami 
terorizma in kriminala, ob upoštevanju 
temeljnih človekovih pravic; zagotoviti 
optimalno in sporazumno uporabo 
razpoložljivih tehnologij v korist evropski 
varnosti in spodbujati sodelovanje 
ponudnikov in uporabnikov varnostnih 
rešitev.

Razvijati tehnologije in znanje za gradnjo 
možnosti, ki so potrebne za zagotavljanje 
varnosti državljanov pred grožnjami 
terorizma in kriminala, ob upoštevanju 
temeljnih človekovih pravic; zagotoviti 
optimalno in sporazumno uporabo 
razpoložljivih tehnologij v korist evropski 
varnosti in spodbujati sodelovanje 
ponudnikov in uporabnikov varnostnih 
rešitev.

V korist državljanov in konkurence 
evropske vesoljske industrije podpirati 
Evropski vesoljski program, z 
osredotočenjem na aplikacije, kot je 
GMES. To bo prispevalo k razvoju 
evropske vesoljske politike in dopolnjevalo 
prizadevanja držav članic in drugih 
ključnih akterjev, vključno z Evropsko 
vesoljsko agencijo. 

črtano
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(Črtano besedilo bo postalo besedilo novega naslova 10. Vesolje.)

Obrazložitev

Črtano besedilo bo postalo besedilo novega naslova 10. Vesolje. 

Predlog spremembe 66
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 9.1, naslov „Varnost“

9.1 Varnost črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe 67
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 9.2 „Vesolje“

9.2 Vesolje 10. Vesolje

Cilj
V korist državljanov in konkurence 
evropske vesoljske industrije podpirati 
Evropski vesoljski program, z 
osredotočenjem na aplikacije, kot je 
GMES. To bo prispevalo k razvoju 
evropske vesoljske politike in dopolnjevalo 
prizadevanja držav članic in drugih 
ključnih akterjev, vključno z Evropsko 
vesoljsko agencijo.

(Besedilo novega naslova 10. Vesolje ustreza črtanemu besedilu pod naslovom 9.)

Obrazložitev

Besedilo novega naslova 10. Vesolje ustreza črtanemu besedilu pod naslovom 9. 

Predlog spremembe 68
Priloga I, poglavje I „Sodelovanje“, podnaslov „Teme“, točka 9.2 „Vesolje“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 3 a (novo)

– Razvoj vesoljskih sistemov za 
preprečevanje in obvladovanje tveganja 
ter vse vrste izrednih dogodkov, 
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spodbujanje zbliževanja z nevesoljskimi 
sistemi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja zgornji predlog spremembe o zbliževanju Galilea in 
poudarja potrebo po osredotočenju na tveganje in civilno zaščito pri obravnavi vesoljskih 
storitev.

Predlog spremembe 69
Priloga I, poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 3

Konkurenčni evropski finančni mehanizmi
za pionirske raziskave, ki jih izvajajo 
posamezne skupine, so ključna sestavina 
Evropskega raziskovalnega prostora, ki 
dopolnjuje druge dejavnosti EU in 
posameznih držav. Pomagali bodo okrepiti 
dinamizem in narediti Evropo zanimivo za 
najboljše raziskovalce iz evropskih in 
tretjih držav ter za industrijske naložbe.

Konkurenčna evropska finančna struktura
za pionirske raziskave, ki jih izvajajo 
posamezne skupine, so ključna sestavina 
Evropskega raziskovalnega prostora, ki 
dopolnjuje druge dejavnosti EU in 
posameznih držav. Pomagali bodo okrepiti 
dinamizem in narediti Evropo zanimivo za 
najboljše raziskovalce iz evropskih in 
tretjih držav ter za industrijske naložbe.

Obrazložitev

Da se izognemo nesporazumom o dejstvu, da mora ERC delovati kot neodvisen organ, ga je 
bolje poimenovati „struktura“, ki mora biti pravno neodvisna in ustanovljena v skladu s 
členom 171 Pogodbe ES.

Predlog spremembe 70
Priloga I, poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 3 a (novo)

V pravilih za sodelovanje bo pojasnjena 
povezanost Evropskega raziskovalnega 
sveta z raziskovanjem s sodelovanjem, 
ERA-NET in nacionalnimi programi, da 
se odpravi dvojno financiranje raziskav 
na evropski in nacionalni ravni.

Predlog spremembe 71
Priloga I, poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 2 

Dejavnosti EU v pionirskih raziskavah bo 
izvajal Evropski svet za raziskave (ERC), 
ki bo sestavljen iz znanstvenega sveta in 

Dejavnosti EU v pionirskih raziskavah bo 
izvajal Evropski raziskovalni svet (ERC), 
pravno neodvisna struktura, ustanovljena 
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izvršilne strukture. v skladu s členom 171 Pogodbe. Sestavljen 
bo iz znanstvenega sveta in upravnega 
odbora. Za upravljanje ERC bo 
odgovorno zaradi tega zaposleno osebje 
ali osebje, napoteno iz institucij EU, in 
upravljanje bo vključevalo le resnične 
upravne potrebe.

Obrazložitev

Izvedenska skupina o Evropskem raziskovalnem svetu, ki ji predseduje g. Federico Mayor, je 
v svojem poročilu jasno izjavila, da „mora ERC delovati kot neodvisno telo, osnovno 
strokovno znanje pa mora pridobivati iz mednarodne raziskovalne skupnosti. Izkoriščanje 
sposobnosti samouprave raziskovalne skupnosti je koristno in potrebno. To je ključno, če želi 
ERC pridobiti zaupanje in verodostojnost v raziskovalni skupnosti in celotni družbi“. 
Evropski parlament v celoti podpira to priporočilo in je trdno prepričan, da se lahko takšna 
neodvisnost doseže le, če znanstvene odločitve in upravljanje resnično niso odvisni od 
Evropske komisije, Sveta in Parlamenta. Zato mora biti ustanovljen ERC v skladu s členom 
171 Pogodbe ES.

ERC bosta upravljala upravni odbor in znanstveni svet, v katerem bodo sodelovali visoko 
usposobljeni znanstveniki; vzpostaviti je treba svetovno mrežo izvedencev za ocenjevanje 
predlogov.

Predlog spremembe 72
Priloga I, poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 3 

Znanstveni svet bodo sestavljali 
predstavniki evropskih znanstvenih 
ustanov na najvišji ravni, ki bodo delovali 
v svojem imenu, neodvisno od političnih 
ali drugih interesov. Člane bo imenovala 
Komisija v skladu s postopkom 
neodvisnega imenovanja. Znanstveni svet 
bo med drugim nadzoroval odločitve o 
vrstah raziskav, ki se bodo financirale, in z 
znanstvenega vidika deloval kot porok za 
kakovost dejavnosti. Naloge bodo zlasti 
razvoj letnega delovnega programa, uvedba 
postopka strokovnega ocenjevanja, 
spremljanje in obvladovanje kakovosti 
izvajanja programov z znanstvenega 
vidika. 

Znanstveni svet bodo sestavljali 
predstavniki evropskih znanstvenih 
ustanov na najvišji ravni, ki bodo delovali 
v svojem imenu, neodvisno od političnih 
ali drugih interesov. Člane bo izbrala 
znanstvena skupnost ob upoštevanju 
splošnih meril, ki jih bo določil evropski 
zakonodajalec, v skladu s postopkom 
soodločanja, in jih bo uradno imenoval 
upravni odbor. Člani znanstvenega sveta 
bodo na svojem položaju omejeno obdobje 
petih let, ki se lahko enkrat podaljša za 
največ pet let na podlagi krožnega 
sistema, ki bo zagotovil neprekinjenost 
dela znanstvenega sveta. Znanstveni svet 
bo med drugim v celoti odgovoren za
odločitve o vrstah raziskav, ki se bodo 
financirale, in z znanstvenega vidika 
deloval kot porok za kakovost dejavnosti. 
Naloge bodo zlasti razvoj letnega 
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delovnega programa, uvedba postopka 
strokovnega ocenjevanja, spremljanje in 
obvladovanje kakovosti izvajanja 
programov z znanstvenega vidika. 

Obrazložitev

V znanstvenem svetu bodo sodelovali visoko usposobljeni znanstveniki, ki jih bo neodvisno 
izbrala znanstvena skupnost in bodo na svojem položaju omejeno obdobje petih let, ki se 
lahko enkrat podaljša za največ pet let. V postopku izbora se bodo upoštevala splošna 
pravila, ki jih bosta določila Evropski svet in Parlament na predlog Komisije v postopku 
soodločanja. Ker bo upravni odbor pravno odgovoren za vsa dejanja ERC, bo tudi uradno 
imenoval člane znanstvenega sveta. 

Da se bo zagotovila neprekinjenost dela znanstvenega sveta, ki ne bi bila mogoča, če bi vsi 
člani hkrati prenehali delati, bo sprejet krožni sistem za obnovo članstva.

Predlog spremembe 73
Priloga I, poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 4 

Izvršilna struktura bo odgovorna za vse 
vidike izvajanja in izvrševanja programa, 
kot je določeno v letnem delovnem 
programu. Zlasti bo v skladu z načeli, ki jih 
bo sprejel znanstveni svet, izvajala 
postopek izbire in strokovnega ocenjevanja 
ter zagotavljala finančno in znanstveno 
upravljanje donacij.

Upravni odbor bo prevzel pravno 
odgovornost za vse ukrepe ERC.
Odgovoren bo za vse upravne in finančne 
vidike izvajanja in izvrševanja programa,
kot je določeno v letnem delovnem 
programu. Zlasti bo v skladu z načeli, ki jih 
bo sprejel znanstveni svet, izvajala 
postopek izbire in strokovnega ocenjevanja 
ter zagotavljala finančno in znanstveno 
upravljanje donacij. 

Obrazložitev

Razen znanstvenega sveta, ki bo v celoti odgovoren za vse znanstvene odločitve, bo ERC 
upravljal upravni odbor, ki bo pravno odgovoren za vsa dejanja ERC, ter bo organiziral in 
zajemal upravne in finančne vidike izvajanja in izvrševanja programa.

Predlog spremembe 74
Priloga I, poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 5 

Izvajanje in vodenje dejavnosti se bosta 
pregledovala in ovrednotila v ustreznih 
časovnih razmikih, na podlagi izkušenj se 
bodo ocenili dosežki in prilagodili ter 
izboljšali postopki.

Izvajanje in vodenje ERC bo pregledoval 
in ovrednotil Odbor za skrbništvo v 
ustreznih časovnih razmikih, da se bodo na 
podlagi izkušenj ocenili dosežki in 
prilagodili ter izboljšali postopki.
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Obrazložitev

Dejavnosti ERC, zlasti v zvezi s postopki financiranja, bo redno nadziral Odbor za 
skrbništvo, v katerem bodo zastopani Evropski parlament, Svet in Komisija. Ta redni pregled 
bo koristen, če želi ERC pridobiti zaupanje in verodostojnost v raziskovalni skupnosti in 
celotni družbi.

Predlog spremembe 75
Priloga I, poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 6 

Evropska komisija bo delovala kot porok
za polno samostojnost in celovitost ERC.

V prehodnem obdobju – ki ne bo trajalo 
več kot dve leti – bo Evropska komisija 
prevzela vlogo upravnega odbora, ki 
znanstvenemu svetu zagotavlja polno 
samostojnost. Hkrati bo Evropska 
komisija v postopku soodločanja sprejela 
vse potrebne pobude za uveljavljanje 
Evropskega raziskovalnega sveta kot 
pravno neodvisno strukturo na podlagi 
člena 171 Pogodbe. Ta organizacija bo 
določila končne postopke z lastnimi 
pooblastili in bo delovala najpozneje do 1. 
januarja 2009.

Obrazložitev

Da se omogoči hiter začetek ERC, bo Evropska komisija v kratkem prehodnem obdobju 
delovala kot upravni odbor. To obdobje ne bo trajalo več kot dve leti, medtem bo Komisija 
Parlamentu in Svetu predložila predlog o dejanskem izvajanju ERC kot neodvisne strukture 
na podlagi člena 171 Pogodbe. Kot je že navedeno, bosta to strukturo upravljala upravni 
odbor in znanstveni svet ter bo delovala najpozneje do 1. januarja 2009. Ko je ERC 
ustanovljen, mora delovati po svojih odločitvah, kar pomeni, da bo določil končne postopke z 
lastnimi pooblastili.

Predlog spremembe 76
Priloga I, poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 1 a (novo)

Uvedli se bodo posebni ukrepi za
spodbujanje mladih raziskovalcev in 
podporo začetka nosilca znanosti, pa tudi 
ukrepi za zmanjšanje „bega možganov“, 
kot so donacije za ponovno vključitev.
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Obrazložitev

Posebna pozornost in jasni ukrepi so potrebni ne le zaradi pričakovanega demografskega
zmanjšanja števila evropskih raziskovalcev, ampak tudi za ustvarjanje privlačnih in 
konkurenčnih pogojev za mlade znanstvenike po svetu.

Predlog spremembe 77
Priloga I, poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Utemeljitev“, odstavek 2

Nadnacionalna in medsektorska mobilnost, 
vključno s spodbudno industrijsko 
udeležbo in odprtjem raziskovalnih 
poklicnih poti ter akademskih položajev v 
evropskem merilu, je ključna sestavina 
Evropskega raziskovalnega prostora in 
nepogrešljiva za povečanje evropske 
zmogljivosti in uspešnosti v raziskavah. 

Nadnacionalna in medsektorska mobilnost, 
vključno s spodbudno industrijsko 
udeležbo in odprtjem raziskovalnih 
poklicnih poti ter akademskih položajev v 
evropskem merilu, je ključna sestavina 
Evropskega raziskovalnega prostora in 
nepogrešljiva za povečanje evropske 
zmogljivosti in uspešnosti v raziskavah. 
Program „Človeški viri“ bo tesno usklajen 
s programi usposabljanja in 
izobraževanja, pa tudi z drugimi deli 
okvirnega programa.

Obrazložitev

Raziskovalno usposabljanje je element mrež odličnosti, programa „Človeški viri“ in 
nekaterih izobraževalnih programov. Usklajevalni in skupni ukrepi bodo koristili učinkoviti 
uporabi mobilnosti raziskovalcev. Uvesti je treba vidno povezavo s programom izobraževanja 
in usposabljanja za zagotovitev stalnega razvoja znanstvene kariere mladih.

Predlog spremembe 78
Priloga I, poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1, odstavek 2

To se bo izvajalo v okviru raziskovalno-
izobraževalnih mrež Marie Curie z glavnim 
ciljem premagati razdrobljenost in okrepiti 
evropsko raven začetnega usposabljanja in 
razvoja poklicne poti raziskovalcev. Člani 
nadnacionalnih mrež bodo izkoristili svoje 
komplementarne kompetence v okviru 
integriranih programov usposabljanja. 
Podpora bo zajemala zaposlovanje 
raziskovalcev na začetku poklicne poti, 
organizacijo usposabljanj z namenom 
prenosa in spremljanja znanja, 
usposabljanja bodo dostopna tudi

To se bo izvajalo v okviru raziskovalno-
izobraževalnih mrež Marie Curie z glavnim 
ciljem premagati razdrobljenost in okrepiti 
evropsko raven začetnega usposabljanja in 
razvoja poklicne poti raziskovalcev. Mreže 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
(twinning) bodo ob predpostavljanju 
vključevanja nekaj partnerjev uvedene na 
podlagi programa Erasmus. Člani 
nadnacionalnih mrež bodo izkoristili svoje 
komplementarne kompetence v okviru 
integriranih programov usposabljanja. 
Podpora bo zajemala zaposlovanje 
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raziskovalcem zunaj mrež, izkušenim 
raziskovalcem in/ali strokovnjakom iz 
industrije.

raziskovalcev na začetku poklicne poti, 
organizacijo usposabljanj z namenom 
prenosa in spremljanja znanja, 
usposabljanja bodo dostopna tudi 
raziskovalcem zunaj mrež, izkušenim 
raziskovalcem in/ali strokovnjakom iz 
industrije. Zagotovljene bodo donacije za 
ponovno vključitev mladih raziskovalcev 
po njihovem začetnem obdobju 
usposabljanja. Razen tega se bo uvedel 
stalni mehanizem za horizontalno 
usklajevanje med programom „Človeški 
viri“ sedmega okvirnega programa in 
programom višjega izobraževanja 
„Erasmus“.

Obrazložitev

Mreže tesnega medinstitucionalnega sodelovanja bodo povečale mobilnost mladih 
raziskovalcev med nekaj centri, specializiranimi za isto področje ter okrepile povezave med 
njihovim osebjem. Mladim raziskovalcem bodo omogočile, da ostanejo v matični ustanovi in 
se usposabljajo v tujini.

Da bi bil sedmi okvirni program mladim raziskovalcem prijaznejši, je potrebna enotna shema 
ponovne vključitve za vse raziskovalce.

Vključevanje izobraževanja in raziskovanja je treba v celoti uresničiti kot del trikotnika 
znanja. Na primer, glede na dejstvo, da se visokošolsko izobraževanje in raziskovalna 
področja lahko prekrivajo (doktorske študije so del enega ali drugega), bo treba ukrepe tesno 
uskladiti s programi izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe 79
Priloga I, poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

• Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne 
poti za podporo razvoju poklicne poti 
izkušenih raziskovalcev. Z namenom 
dopolnjevanja ali pridobivanja novih znanj 
in spretnosti ter sposobnosti ali z namenom 
povečanja med/večdisciplinarne in/ali 
medsektorske mobilnosti je predvidena 
podpora raziskovalcem s posebnimi 
potrebami za dodatne/dopolnilne 
sposobnosti ter znanja in spretnosti, 
raziskovalcem, ki začenjajo poklicno pot 
po premoru in (ponovni) vključitvi 
raziskovalcev v trajnejše oblike zaposlitev 

• Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne 
poti za podporo razvoju poklicne poti 
raziskovalcev. Z namenom dopolnjevanja 
ali pridobivanja novih znanj in spretnosti 
ter sposobnosti ali z namenom povečanja 
med-/večdisciplinarne in/ali medsektorske 
mobilnosti je predvidena podpora:
najboljšim študentom doktorskega študija, 
ki bi se lahko pridružili raziskovalnim 
skupinam pri doktorskem delu, 
raziskovalcem s posebnimi potrebami za 
dodatne/dopolnilne sposobnosti ter znanja 
in spretnosti, raziskovalcem, ki začenjajo
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na področju raziskav v Evropi, vključno v 
njihovi matični državi, po obdobju izkušenj 
na mednarodni ravni. Ta ukrep se bo 
izvajal s pomočjo individualnih štipendij, 
ki se bodo dodeljevale neposredno na ravni 
Skupnosti, in s sofinanciranjem 
regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih 
programov.

poklicno pot po premoru in (ponovni) 
vključitvi raziskovalcev v trajnejše oblike 
zaposlitev na področju raziskav v Evropi, 
vključno v njihovi matični državi, po 
obdobju izkušenj na mednarodni ravni. Ta 
ukrep se bo izvajal z individualnimi 
štipendijami, ki se bodo dodeljevale 
neposredno na ravni Skupnosti, in s 
sofinanciranjem mednarodnih programov. 
Hkrati se bo uvedla pilotna faza za 
sofinanciranje nacionalnih in regionalnih 
programov mobilnosti.

Obrazložitev

Možnosti za začetno usposabljanje, omejeno le na ustanove, ki sodelujejo v okviru 
raziskovalno-izobraževalnih mrež Marie Curie. Individualne štipendije so lahko namenjene 
najbolj nadarjenim mladim raziskovalcem.

Nevarnost neenakovrednega obravnavanja, če nimajo vse države/regije programov 
mobilnosti. Mogoče so upravne, formalne in pravne omejitve.

Predlog spremembe 80
Priloga I, poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3

• Povezave in partnerstva med podjetji in 
univerzami: podpora programom, ki 
zahtevajo dolgoročno sodelovanje med 
podjetji in univerzami, zlasti z MSP, cilj je 
večje širjenje znanja v okviru skupnih 
raziskovalnih partnerstev, z zaposlovanjem 
izkušenih raziskovalcev v okviru 
partnerstva, začasna izmenjava osebja med 
obema sektorjema in organizacija 
strokovnih dogodkov.

• Povezave in partnerstva med podjetji in 
univerzami: podpora programom, ki 
zahtevajo dolgoročno sodelovanje med 
podjetji in univerzami, zlasti z MSP, cilj je 
večje širjenje znanja v okviru skupnih 
raziskovalnih partnerstev, z zaposlovanjem 
izkušenih raziskovalcev in mladih 
raziskovalcev v okviru partnerstva, začasna 
izmenjava osebja med obema sektorjema in 
organizacija strokovnih dogodkov.

Obrazložitev

Možnosti dela v industrijskem okolju morajo biti dostopne tudi mladim raziskovalcem.

Predlog spremembe 81
Priloga I, poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 5 

• Posebni ukrepi za podporo oblikovanju 
resničnega evropskega trga dela za 

• Posebni ukrepi za podporo oblikovanju 
resničnega evropskega trga dela za 
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raziskovalce z odstranjevanjem ovir, ki 
preprečujejo mobilnost, in z izboljšanjem 
možnosti glede poklicne poti, ki jo imajo 
evropski raziskovalci. Poleg tega pa bodo 
zagotovljena sredstva za boljše 
ozaveščanje javnosti glede aktivnosti 
Marie Curie in njihovih ciljev.

raziskovalce z odstranjevanjem ovir, ki 
preprečujejo mobilnost, in z izboljšanjem 
možnosti glede poklicne poti, ki jo imajo 
evropski raziskovalci. Spodbujevalni 
ukrepi za javne ustanove, ki spodbujajo 
mobilnost, kakovost in profil svojih 
raziskovalcev. Poleg tega pa bodo 
zagotovljena sredstva za boljše 
ozaveščanje javnosti glede aktivnosti 
Marie Curie in njihovih ciljev.

Obrazložitev

Javne ustanove, ki spodbujajo mobilnost svojih raziskovalcev, si zaslužijo nekaj pobud, 
vključno s finančno, za nadaljnji razvoj te vrste ukrepa.

Predlog spremembe 82
Priloga I, poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Dejavnosti“, zadnji odstavek (novo)

Za izboljšanje medregionalne mobilnosti 
(vključno znotraj države) bodo aktivnosti 
strukturnih in drugih skladov usklajene z 
aktivnostmi okvirnega programa.

Obrazložitev

Medregionalna mobilnost je pomemben element mobilnosti v državi in čezmejne mobilnosti, 
vendar jo omogoča le malo shem financiranja.

Predlog spremembe 83
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, odstavek 1, alinea 6

– s horizontalnimi dejavnostmi in ukrepi, 
ki bi podpirali mednarodno sodelovanje.

– s horizontalnimi dejavnostmi in ukrepi, 
ki bi podpirali čezmejno in mednarodno 
sodelovanje.

Obrazložitev

Isto načelo, ki velja za mednarodno sodelovanje, se mora uporabiti za čezmejno in 
medregionalno sodelovanje.

Predlog spremembe 84
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, odstavek 2, alinea 3
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– Usklajevanje raziskovalnih politik o 
vprašanjih skupnega interesa, vključno s 
pobudami nadnacionalnega sodelovanja, 
sprejetimi na nacionalni ali regionalni 
ravni.

Usklajevanje raziskovalnih politik o 
vprašanjih skupnega interesa, vključno s 
pobudami nadnacionalnega sodelovanja, 
sprejetimi na nacionalni ali regionalni 
ravni. Posebna pozornost bo namenjena 
sinergijskemu pristopu k razvoju 
raziskovalnega potenciala v povezavi s 
strukturnimi skladi in drugimi programi 
na podlagi inovacij.

Obrazložitev

Področja raziskav in inovacij v strukturnih skladih, sedmem okvirnem programu in 
programu za konkurenčnost in inovacije se morajo dopolnjevati.

Predlog spremembe 85
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Utemeljitev“, odstavek 2

Razvoj evropskega pristopa lahko ob 
upoštevanju raziskovalnih infrastruktur, 
vključno z računalniškimi in 
komunikacijskimi e-infrastrukturami, ter 
izvajanjem dejavnosti na tem področju na 
ravni Unije, bistveno prispeva k razcvetu 
potenciala evropskih raziskav in njihovega 
izkoriščanja. 

Razvoj evropskega pristopa lahko ob 
upoštevanju raziskovalnih infrastruktur, 
vključno z računalniškimi in 
komunikacijskimi e-infrastrukturami, ter 
izvajanjem dejavnosti na tem področju na 
ravni Unije, bistveno prispeva k razcvetu 
potenciala evropskih raziskav in njihovega 
izkoriščanja ter prispeva k razvoju 
Evropskega raziskovalnega prostora.

Obrazložitev

Raziskovalne infrastrukture imajo pomembno vlogo ne le za raziskovanje, ampak tudi za 
visokotehnološke inovacije.

Predlog spremembe 86
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Utemeljitev“, odstavek 3

EU lahko ima in bi tudi morala imeti 
spodbujevalno in vplivno vlogo pri tem, da 
bi zagotavljala širši in učinkovitejši dostop 
do obstoječih infrastruktur in njihovo 
uporabo v raznih državah članicah, in sicer 
s spodbujanjem razvoja teh infrastruktur na 
koordiniran način in s spodbujanjem 

EU lahko ima in bi tudi morala imeti 
spodbujevalno in vplivno vlogo pri tem, da 
bi zagotavljala širši in učinkovitejši dostop 
do obstoječih infrastruktur in njihovo 
uporabo v raznih državah članicah, in sicer 
s spodbujanjem razvoja teh infrastruktur na 
koordiniran način in s spodbujanjem 
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nastajanja novih raziskovalnih 
infrastruktur, ki so srednje- in dolgoročno v 
vseevropskem interesu. 

nastajanja novih raziskovalnih 
infrastruktur, ki so srednje- in dolgoročno v 
vseevropskem interesu. Pri tem ima 
Evropski strateški forum za raziskovalne 
infrastrukture (ESFRI) pomembno vlogo 
svetovalca pri prepoznavanju potreb in 
predlogu začetnega načrta za izgradnjo 
evropskih raziskovalnih infrastruktur. 
Pristojnost končnega odločanja imajo 
države članice.

Obrazložitev

Vloga ESFRI zahteva pojasnilo in treba je navesti subjekt odločanja. Večja transparentnost in 
očitna merila se zahtevajo za pripravo načrta infrastrukture.

Predlog spremembe 87
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Utemeljitev“, odstavek 3 a (novo)

Raziskovalni potencial konvergenčnih 
regij ne bo zapostavljen pri odločanju o 
novih infrastrukturah, ker lahko 
zagotovijo nizkocenovne operativne 
pogoje. Razvoj infrastruktur bo tesno 
usklajen s strukturnimi skladi in drugimi 
finančnimi instrumenti, ki so na voljo na 
evropski in nacionalni ravni. 

Obrazložitev

Nekatere konvergenčne regije imajo velik raziskovalni potencial. Znatno se lahko okrepi v 
korist ERP s podporo strukturnih skladov. Ti ukrepi lahko prispevajo k razvoju velikih 
infrastruktur zunaj „ključnih držav“. Sedmi okvirni program mora zagotoviti dodatna 
sredstva (usklajevanje sredstev) za naložbe z evropsko razsežnostjo ter hkrati zagotoviti 
njihovo vključevanje v ERP.

Predlog spremembe 88
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 1

– nadnacionalni dostop zagotavlja, da 
imajo evropski raziskovalci pri izvedbi 
raziskave lahko dostop do najboljših 
raziskovalnih infrastruktur, ne glede na 

– nadnacionalni dostop zagotavlja, da 
imajo evropski raziskovalci,vključno z 
raziskovalci iz industrijskih panog in 
MSP, pri izvedbi raziskave lahko dostop 
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lokacijo infrastrukture; do najboljših raziskovalnih infrastruktur, 
ne glede na lokacijo infrastrukture;

Obrazložitev

Da bi se izognili dvomu in zagotovili enako obravnavanje vseh raziskovalcev, ne glede na to, 
kje delajo.

Predlog spremembe 89
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, odstavek 1

V obeh primerih bo raven podpore EU 
(kot odstotek skupnih stroškov) jasno 
navedena v pravilih za sodelovanje.

Infrastrukturni projekti, ki so iz tega 
naslova predlagani za financiranje, se 
izberejo na podlagi več meril, med katerimi 
so:

Infrastrukturni projekti, ki so iz tega 
naslova predlagani za financiranje, se 
izberejo na podlagi več meril, med katerimi 
so:

Obrazložitev

Predlagateljem je treba pojasniti prispevek EU z olajševanjem finančnega načrtovanja od 
začetka.

Predlog spremembe 90
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, odstavek 1, alinea -1 a (novo)

– znanstvena odličnost

Obrazložitev

To merilo je nujno za vsak raziskovalni projekt.

Predlog spremembe 91
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, odstavek 1, alinea 5

– možnosti za evropsko partnerstvo in 
vključitev glavnih interesnih skupin

– možnosti za evropsko partnerstvo in 
vključitev glavnih interesnih skupin, EIB 
in strukturnih skladov
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Obrazložitev

Glavne interesne skupine morajo znatno finančno prispevati za razvoj novih infrastruktur. Za 
večji vpliv pri usklajevanju sredstev iz strukturnih skladov je treba upoštevati EIB in druga 
sredstva.

Predlog spremembe 92
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, odstavek 1, alinea 6

– ocena stroškov za izgradnjo in delovanje. – izvedljivost stroškov za izgradnjo in 
delovanje ter finančna sposobnost, kot 
potrjuje analiza stroškovne učinkovitosti

Obrazložitev

Obe merili sta nujni za pravilno odločanje.

Predlog spremembe 93
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, podnaslov 

„Cilji“

Krepitev inovacijskih zmogljivosti 
evropskih MSP in njihovega prispevka k 
razvoju novih proizvodov in trgov, ki 
temeljijo na novih tehnologijah, s pomočjo
zunanjega izvajanja raziskav, s povečanjem 
raziskovalnih prizadevanj, širjenjem 
njihovih omrežij, boljšim izkoriščanjem 
rezultatov raziskav in pridobivanjem 
tehnološkega znanja in izkušenj.

Krepitev inovacijskih zmogljivosti 
evropskih MSP in njihovega prispevka k 
razvoju novih proizvodov in trgov, ki 
temeljijo na novih tehnologijah, z uporabo
zunanjega izvajanja raziskav, s povečanjem 
raziskovalnih prizadevanj, dostopom do 
financiranja za zasnove, širjenjem 
njihovih omrežij, boljšim izkoriščanjem 
rezultatov raziskav in pridobivanjem 
tehnološkega znanja in izkušenj.

Obrazložitev

Preden lahko nova tehnologija pridobi sredstva za razvoj in raziskave, mora najprej opraviti 
zahtevnejšo nalogo zagotovitve denarja za zasnovo. Z denarjem za zasnovo se financirajo 
dejavnosti, namenjene dokazovanju investitorjem, da ima nova tehnologija določeno raven 
komercialne in tehnične izvedljivosti. Te dejavnosti običajno vključujejo: a) izvedbo tržne 
ocene, b) izdelavo delujočega prototipa in c) druge dejavnosti, kot so: jamstvo svetovalcev, 
začetni stroški za razvoj človeških virov, pomoč pri pisanju za nepovratna sredstva in 
investitorji, ki iščejo pomoč. Denar za zasnovo je ključen, zahteva pravočasen razvoj in ga je 
v primerjavi s sredstvi za razvoj in raziskave na voljo zelo malo. 
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Predlog spremembe 94
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, podnaslov 

„Utemeljitev“

MSP so jedro evropske industrije. Morala 
bi biti ključna sestavina inovacijskega 
sistema in imeti mesto v verigi prenosa 
znanja v nove proizvode, postopke in 
storitve. Medtem ko se evropska MSP
soočajo z vse večjo konkurenco na 
notranjem trgu in tudi v svetu, morajo 
izboljšati znanje in intenzivnost raziskav, 
razširiti poslovne dejavnosti na večje trge 
in internacionalizirati svoje mreže znanja. 
Mnogi ukrepi držav članic, ki zadevajo 
MSP, ne spodbujajo in podpirajo 
nadnacionalega sodelovanja v raziskavah 
in prenosa tehnologije. Ukrepi na ravni EU 
so potrebni za dopolnitev in pospešitev 
vpliva ukrepov, ki so bili sprejeti na 
nacionalni ali regionalni ravni. Poleg 
spodaj navedenih ukrepov se bo spodbujala 
in olajšala udeležba MSP, potrebe MSP se 
bodo upoštevale v celotnem okvirnem 
programu.

MSP so jedro evropske industrije. Morala 
bi biti ključna sestavina inovacijskega 
sistema in imeti mesto v verigi prenosa 
znanja v nove proizvode, postopke in 
storitve. Medtem ko se evropska MSP
srečujejo z vse večjo konkurenco na 
notranjem trgu in tudi v svetu, morajo 
izboljšati znanje in intenzivnost raziskav, 
razviti projekte, ki omogočajo dostop do 
trga izdelkov raziskav, razširiti poslovne 
dejavnosti na večje trge in 
internacionalizirati svoje mreže znanja. 
Mnogi ukrepi držav članic, ki zadevajo 
MSP, ne spodbujajo in podpirajo 
nadnacionalega sodelovanja v raziskavah 
in prenosa tehnologije. Ukrepi na ravni EU 
so potrebni za dopolnitev in pospešitev 
vpliva ukrepov, ki so bili sprejeti na 
nacionalni ali regionalni ravni. Poleg 
spodaj navedenih ukrepov se bo spodbujala 
in olajšala udeležba MSP, potrebe MSP se 
bodo upoštevale v celotnem okvirnem 
programu. Sinergije med okvirnim 
programom in EUREKA se lahko 
izkoristijo za podporo partnerstvu med 
velikimi podjetji in MSP.

Obrazložitev

Za izboljšanje konkurenčnosti MSP je treba uvesti vključevanje raziskav s predstavitvenimi in 
drugimi dejavnostmi, kot je prevzem glede na pravila državne pomoči za raziskave in 
inovacije. V naslednjem koraku pa jih je treba povezati z instrumenti, ki jih ponuja program 
za konkurenčnost in inovacije (CIP), kar bi spodbujalo trženje izdelkov.

Izkušnje EUREKA lahko koristijo MSP pri spodbujanju njihovega vključevanja in olajšanju 
njihovega sodelovanja pri projektih. 

Predlog spremembe 95
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, podnaslov 

„Dejavnosti“, odstavek 1

Posebni ukrepi za podporo MSP so 
namenjeni podpori MSP ali njihovim 

Posebni ukrepi za podporo MSP so 
namenjeni podpori MSP ali njihovim 
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združenjem pri oddajanju raziskav 
univerzam in raziskovalnim centrom. 
Večinoma gre za MSP, ki imajo nizko ali 
srednjo tehnologijo z malo ali brez 
raziskovalnih zmogljivosti. MSP z večjo 
tehnološko zmogljivostjo, ki morajo oddati 
raziskave zunanjim sodelavcem, da ti 
dopolnijo njihove temeljne raziskovalne 
zmogljivosti, lahko prav tako sodelujejo. 
Dejavnosti se bodo izvedle za celotno 
področje znanosti in tehnologije. Finančna 
sredstva bodo dodeljena na podlagi dveh 
programov: 

združenjem pri oddajanju raziskav 
univerzam in raziskovalnim središčem. 
Večinoma gre za MSP, ki imajo nizko ali 
srednjo tehnologijo z malo ali brez 
raziskovalnih zmogljivosti. MSP z večjo 
tehnološko zmogljivostjo, ki morajo oddati 
raziskave zunanjim sodelavcem, da ti 
dopolnijo njihove temeljne raziskovalne 
zmogljivosti, lahko prav tako sodelujejo. 
Lahko so tudi ponudniki raziskav za 
druge projektne partnerje. Podpora bo 
namenjena tudi ustvarjanju izločitev z 
ustanovitvijo neodvisnega podjetja kot 
sredstva za trženje rezultatov raziskav. 
Dejavnosti se bodo izvedle za celotno 
področje znanosti in tehnologije. 
Dejavnosti bodo zajemale raziskave in 
predstavitvene dejavnosti, kar bo rezultate 
približalo trgu in povezalo ta ukrep z 
instrumenti, ki jih ponuja program za 
konkurenčnost in inovacije.

Obrazložitev

Za izboljšanje konkurenčnosti MSP je treba uvesti vključevanje raziskav s predstavitvenimi in 
drugimi dejavnostmi, kot je prevzem. V naslednjem koraku jih je treba povezati z instrumenti, 
ki jih ponuja program za konkurenčnost in inovacije (CIP), kar bi spodbujalo trženje izdelkov.

Predlog spremembe 96
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, podnaslov 

„Dejavnosti“, odstavek 1, alinea 1 a (novo)

– Obdobje zasnove: Podpreti raziskovalce 
pri dostopanju do financiranja za 
zasnove, da bodo izvedli oceno trga, 
razvili pilotne in predstavitvene projekte 
ter delujoč prototip in tako nadaljevali vse 
druge s tem povezane dejavnosti, ki 
omogočajo ustanovitev podjetja; podpreti 
MSP pri trženju novih izdelkov raziskav.

Obrazložitev

Preden lahko nova tehnologija pridobi sredstva za razvoj in raziskave, mora najprej opraviti 
zahtevnejšo nalogo zagotovitve denarja za zasnovo. Z denarjem za zasnovo se financirajo 
dejavnosti, namenjene dokazovanju investitorjem, da ima nova tehnologija določeno raven 
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komercialne in tehnične izvedljivosti. Te dejavnosti običajno vključujejo: a) izvedbo tržne 
ocene, b) izdelavo delujočega prototipa in c) druge dejavnosti, kot so: jamstvo svetovalcev, 
začetni stroški za razvoj človeških virov, pomoč pri pisanju za nepovratna sredstva in 
investitorji, ki iščejo pomoč. Denar za zasnovo je ključen, zahteva pravočasen razvoj in ga je 
v primerjavi s sredstvi za razvoj in raziskave na voljo zelo malo. 

Predlog spremembe 97
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, podnaslov 

„Dejavnosti“, odstavek 1 a (novo)

Ta dva programa bosta nadomestila 
Kooperativne raziskovalne dejavnosti in 
Kolektivne raziskovalne dejavnosti, 
izvedene za MSP v šestem okvirnem 
programu. Pri tem se upravni predpisi in 
pravila upravljanja ne bodo spreminjali, 
razen če bo to potrebno zaradi 
poenostavitve.

Obrazložitev

Da se zagotovita neprekinjenost in poenostavitev ter naredi uporabnikom prijaznejši 
program.

Predlog spremembe 98
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, podnaslov 

„Dejavnosti“, odstavek 1 b (novo) 

Razen tega bo podpora na voljo tudi 
programom „državne raziskovalne 
štipendije“, ki zagotavljajo finančna 
sredstva MSP ali njihovim združenjem, da 
pripravijo predloge za okvirni program.

Obrazložitev

Da se odstrani ena od sedanjih ovir, je treba nacionalne ukrepe podpore za začetno obdobje 
priprav MSP za sodelovanje v sedmem okvirnem programu podpreti na evropski ravni. 
Državna raziskovalna štipendija mora na primer omogočati kritje stroškov za premostitvene 
sestanke in stroškov za pripravo predlogov.

Predlog spremembe 99
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskave v korist MSP“, podnaslov 
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„Dejavnosti“, odstavek 2

Program za konkurenčnost in inovacije bo 
zagotavljal podporo omrežjem posrednikov 
in nacionalnim shemam za ukrepe, ki bodo 
spodbujali in olajšali udeležbo MSP v 
okvirnem programu. 

Program za konkurenčnost in inovacije bo 
zagotavljal podporo omrežjem posrednikov 
in nacionalnim shemam za ukrepe, ki bodo 
spodbujali in olajšali udeležbo MSP v 
okvirnem programu. Uvedeni bodo 
enostavni, kratki projekti in projekti, 
izdelani po hitrem postopku, brez 
zapletenih finančnih načel in 
nepotrebnega poročanja. V okvirnem 
programu in programu za konkurenčnost 
in inovacije bodo tam, kjer je to mogoče, 
veljala skupna pogodbena načela in 
načela prijave.

Obrazložitev

Da bosta oba programa uporabnikom prijaznejša. To bo zmanjšalo težave pri pripravljanju 
projektov s strani MSP in olajšalo njihovo upravljanje in finančno vodenje, kar bo povzročilo 
večjo udeležbo MSP pri programih za raziskave in inovacije. Programi EU bodo za MSP 
zanimiva, če bodo projekti ponujati tri bistvene značilnosti: denar, odločitve v kratkem času 
in enostavno prijavo. 

Predlog spremembe 100
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Regije znanja“, podnaslov „Utemeljitev“, 

odstavek 2

Dejavnosti na tem področju bodo 
omogočile evropskim regijam, da bodo 
okrepile svoje zmogljivosti za naložbe v 
RTR in izvedle raziskovalne dejavnosti in 
istočasno povečale potencial za uspešno 
vključitev svojih izvajalcev v evropske 
raziskovalne projekte.

Dejavnosti na tem področju bodo 
omogočile evropskim regijam, da bodo 
okrepile svoje zmogljivosti za naložbe v 
RTR in izvedle raziskovalne dejavnosti in 
istočasno povečale potencial za uspešno 
vključitev svojih izvajalcev v evropske 
raziskovalne projekte. Dejavnost bo 
olajšala ustvarjanje regionalnih 
centrov/skupin, kar bo prispevalo k 
razvoju Evropskega raziskovalnega 
prostora. Pozornost bo namenjena tudi 
razvoju čezmejnih skupin.

Obrazložitev

Da se popolnoma razvije potencial Evropskega raziskovalnega prostora, je treba v vseh 
regijah EU razvijati regionalne skupine in centre, v kar bi bilo vključeno tudi tesno 
povezovanje izobraževanja z raziskavami.  
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Za ustvarjanje skupnih regionalnih skupin se lahko zanimajo institucije in sosednje regije 
dveh držav. 

Predlog spremembe 101
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Regije znanja“, podnaslov „Dejavnosti“, 

odstavek 1

Nova pobuda Regije znanja bo vključevala 
in združevala regionalne akterje, ki so 
vpleteni v raziskave: univerze, 
raziskovalne centre, industrijo, javne 
organe (regionalne svete ali regionalne 
agencije za razvoj). Projekti bodo zajemali 
skupne analize razvojnih vsebin 
regionalnih skupin (v skladu z drugimi 
dejavnostmi regionalnih inovativnih skupin 
v širšem smislu) in izdelavo niza 
instrumentov za njihovo obravnavo v 
posebnih raziskovalnih dejavnostih, 
vključno z mentorstvom bolj razvitih regij 
regijam, ki imajo slabše razvite 
raziskovalne profile. To bo vključevalo 
ukrepe s ciljem izboljšati raziskovalno 
omrežje in dostop do virov financiranja 
raziskav in tudi integracijo raziskovalnih 
subjektov in institucij v regionalna 
gospodarstva. Te dejavnosti se bodo 
izvajale v tesnem sodelovanju z regionalno 
politiko EU in programom za 
konkurenčnost in inovacije ter programom 
za izobraževanje in usposabljanje. 

Nova pobuda Regije znanja bo vključevala 
in združevala regionalne akterje, ki so 
vpleteni v raziskave: univerze, 
raziskovalna središča, industrijo, javne 
organe (regionalne svete ali regionalne 
agencije za razvoj). Projekti bodo zajemali 
dejavnosti, ki podpirajo izvajanje 
regionalnih inovacijskih strategij, skupne 
analize razvojnih vsebin regionalnih ali 
čezmejnih skupin (v skladu z drugimi 
dejavnostmi regionalnih inovativnih skupin 
v širšem smislu) in izdelavo niza 
instrumentov za njihovo obravnavo v 
posebnih raziskovalnih dejavnostih, 
vključno z mentorstvom bolj razvitih regij 
regijam, ki imajo slabše razvite 
raziskovalne profile, in neposredno 
podporo nastajajočim regijam znanja. To 
bo vključevalo ukrepe s ciljem izboljšati 
raziskovalno omrežje in dostop do virov 
financiranja raziskav in tudi integracijo 
raziskovalnih subjektov in institucij v 
regionalna gospodarstva. Te dejavnosti se 
bodo izvajale v tesnem sodelovanju z 
regionalno politiko EU (uporaba 
strukturnih skladov) in programom za 
konkurenčnost in inovacije ter programom 
za izobraževanje in usposabljanje. 

Obrazložitev

Uspešen razvoj regionalnih inovacijskih strategij v petem in šestem okvirnem programu zdaj 
omogoča začetek obdobja izvajanja. Za ustvarjanje skupnih regionalnih skupin se lahko 
zanimajo institucije in sosednje regije dveh držav.

Predlog spremembe 102
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalni potencial“, podnaslov „Cilj“
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Spodbujanje uresničevanja polnega 
raziskovalnega potenciala razširjene Unije 
s sproščanjem in razvijanjem 
raziskovalnega potenciala v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah EU in s 
pomočjo krepitve zmogljivosti njihovih 
raziskovalcev, da bodo uspešno sodelovali 
v raziskovalnih aktivnostih na ravni EU.

Spodbujanje uresničevanja polnega 
raziskovalnega potenciala razširjene Unije 
s sproščanjem in razvijanjem 
raziskovalnega potenciala v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah EU in s 
pomočjo krepitve zmogljivosti centrov z 
velikim potencialom ter omogočiti 
njihovim raziskovalcem, da bodo uspešno 
sodelovali v raziskovalnih aktivnostih na 
ravni EU.

Obrazložitev

Vzpostavitev evropskih centrov odličnosti v petem okvirnem programu in prenos centrov 
znanja v šestem okvirnem programu sta bila velik uspeh. Te vrste dejavnosti je treba 
nadaljevati v sedmem okvirnem programu. Ker se za razlikovanje najboljših centrov 
uporablja več različnih poimenovanj (centri odličnosti, centri usposobljenosti) in ker včasih 
pojem „odličnost“ velja za premočnega, obstaja predlog, da se zanje uvede nevtralno ime: 
centri z velikim potencialom.

Predlog spremembe 103
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalni potencial“, podnaslov 

„Utemeljitev“

Evropa ne izkorišča svojega 
raziskovalnega potenciala v celoti, zlasti v 
manj naprednih regijah, ki so oddaljene od
središča evropskih raziskav in 
industrijskega razvoja. Z namenom 
pomagati raziskovalcem in institucijam v 
teh regijah, da prispevajo k splošnim 
prizadevanjem evropskega raziskovanja in 
istočasno izkoristijo prednosti znanja in 
izkušenj, ki obstajajo v drugih regijah 
Evrope, je ta ukrep usmerjen k oblikovanju 
pogojev, ki jim bodo omogočali izkoristiti 
njihov potencial in v celoti pomagali 
uresničiti zamisli Evropskega 
raziskovalnega prostora v razširjeni Uniji. 

Evropa ne izkorišča svojega 
raziskovalnega potenciala v celoti, zlasti v 
manj naprednih regijah, ki so oddaljene od 
središča evropskih raziskav in 
industrijskega razvoja. Z namenom 
pomagati raziskovalcem in centrom z 
velikim potencialom (z obstoječo ali 
nastajajočo odličnostjo) v teh regijah, da v 
celoti prispevajo k splošnim prizadevanjem 
evropskega raziskovanja in istočasno 
izkoristijo prednosti znanja in izkušenj, ki 
obstajajo v drugih regijah Evrope, je ta 
ukrep usmerjen k oblikovanju pogojev, ki 
jim bodo omogočali izkoristiti njihov 
potencial in v celoti pomagali uresničiti 
zamisli Evropskega raziskovalnega 
prostora v razširjeni Uniji. Dejavnosti bodo 
gradile na preteklih in obstoječih ukrepih, 
kot so evropski centri odličnosti in prenos 
centrov znanja.
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Obrazložitev

Vzpostavitev evropskih centrov odličnosti v petem okvirnem programu in prenos centrov 
znanja v šestem okvirnem programu sta bila velik uspeh. Te vrste dejavnosti je treba 
nadaljevati v sedmem okvirnem programu. Ker se za razlikovanje najboljših centrov 
uporablja več različnih poimenovanj (centri odličnosti, centri usposobljenosti) in ker včasih 
pojem „odličnost“ velja za premočnega, obstaja predlog, da se zanje uvede nevtralno ime: 
centri z velikim potencialom.

Predlog spremembe 104
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalni potencial“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1

• nadnacionalnim dvosmernim izmenjavam 
raziskovalnega osebja med izbranimi 
organizacijami v konvergenčnih regijah in 
eno ali več partnerskimi organizacijami; 
izbranim centrom pri najemanju 
prihajajočih izkušenih raziskovalcev iz 
drugih držav EU; 

• nadnacionalnim dvosmernim izmenjavam 
raziskovalnega in vodstvenega osebja med 
izbranimi centri z velikim potencialom v 
konvergenčnih regijah in eno ali več 
partnerskimi organizacijami; izbranim 
centrom pri najemanju prihajajočih 
izkušenih raziskovalcev in menedžerjev iz 
držav članic, pridruženih držav in tretjih 
držav;

Obrazložitev

Za razvoj centrov z velikim potencialom je pomembno izprašati tudi vodstveno osebje (na 
primer polletna začasna dodelitev vrhunskih menedžerjev iz vodilnega Evropskega 
raziskovalnega inštituta). Nadaljnje omejitve niso potrebne – prihajajo lahko tudi iz tretjih 
držav.

Predlog spremembe 105
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalni potencial“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2

• pridobivanju in razvoju raziskovalne 
opreme in razvoju materialnega okolja, ki 
omogoča polno izkoriščanje 
intelektualnega potenciala v izbranih 
centrih v konvergenčnih regijah; 

• pridobivanju in razvoju raziskovalne 
opreme in razvoju materialnega okolja, ki 
omogoča polno izkoriščanje 
intelektualnega potenciala v izbranih 
centrih z velikim potencialom v 
konvergenčnih regijah;

Obrazložitev

Vzpostavitev evropskih centrov odličnosti v petem okvirnem programu in prenos centrov 
znanja v šestem okvirnem programu sta bila velik uspeh. Te vrste dejavnosti je treba 
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nadaljevati v sedmem okvirnem programu. Ker se za razlikovanje najboljših centrov 
uporablja več različnih poimenovanj (centri odličnosti, centri usposobljenosti) in ker včasih 
pojem „odličnost“ velja za premočnega, obstaja predlog, da se zanje uvede nevtralno ime: 
centri z velikim potencialom.

Predlog spremembe 106
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalni potencial“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 4

• „mehanizmom vrednotenja“, s katerimi 
lahko vsak raziskovalni center v 
konvergenčni regiji dobi neodvisno 
mednarodno oceno stopnje svoje splošne 
kakovosti raziskovanja in infrastruktur.

črtano

Obrazložitev

Splošno vrednotenje raziskovalnih središč ne more biti način za dokazovanje znanstvene 
odličnosti. Izvajanje tega bi vključevalo številne praktične težave. Zainteresirani centri lahko 
to enostavno uresničijo tako, da povabijo ustrezne strokovnjake. Takšno dejanje je 
omogočeno zgoraj.

Predlog spremembe 107
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Raziskovalni potencial“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zadnji odstavek

Z regionalno politiko EU se bodo iskale 
močne sinergije. Ukrepi iz tega poglavja 
bodo prepoznali potrebe in priložnosti za 
okrepitev raziskovalnih zmogljivosti 
nastajanja in obstoja centrov odličnosti na 
konvergenčnih področjih, ki bi lahko bili 
kriti s sredstvi strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada. 

Z regionalno politiko EU se bodo iskale 
močne sinergije. Ukrepi iz tega poglavja 
bodo prepoznali potrebe in priložnosti za 
okrepitev raziskovalnih zmogljivosti 
centrov z velikim potencialom na 
konvergenčnih področjih, ki bi lahko bili 
kriti s sredstvi strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada. 

Da se olajša združevanje sredstev iz 
različnih virov, bodo vzpostavljeni 
enostavni upravni, organizacijski in 
finančni mehanizmi; pravila za dodatna 
finančna sredstva iz strukturnih skladov 
bodo temeljila na prejšnjih izkušnjah, kot 
so na primer tiste, pridobljene s 
programom financiranja BONUS.
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Obrazložitev

Ovire, na katere so naleteli koordinatorji projekta, ko so skušali uporabiti sredstva iz 
različnih programov.

Predlog spremembe 108
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Znanost v družbi“, podnaslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 7

Izboljšana komunikacija med svetom 
znanosti in širšo javnostjo načrtovalcev 
politike, mediji in splošno javnostjo, in 
sicer z nudenjem pomoči znanstvenikom za 
boljše poročanje o njihovem delu in 
podpore znanstvenim informacijam in 
medijem.

Izboljšano medsebojno razumevanje med 
svetom znanosti in širšo javnostjo 
načrtovalcev politike, mediji in splošno 
javnostjo, in sicer z omogočanjem pomoči 
znanstvenikom za boljše poročanje o 
svojem delu in podpore znanstvenim 
informacijam in medijem.

Obrazložitev

Komunikacija je enostranski odnos. Potrebna je vključitev družbe.

Predlog spremembe 109
Priloga I, poglavje IV „Zmogljivosti“, podnaslov „Nejedrske dejavnosti Skupnega 

raziskovalnega središča“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 3 a (novo)

– Zagotoviti prihodnji sistem upravljanja 
programa GMES z vsemi potrebnimi 
raziskavami in storitvami, in sicer v 
skladu z osrednjo vlogo Komisije pri 
programu.

Obrazložitev

Evropska komisija mora z večjo vključenostjo JRC igrati osrednjo vlogo pri prihodnjem 
upravljanju programa GMES. JRC ima pravzaprav edinstvene izkušnje v programu GMES, 
zato mora biti koordiniranje JRC med ponudniki storitev programa GMES osrednja točka 
upravljanja programa GMES brez podcenjevanja vloge drugih agencij, ki prispevajo k 
programu GMES.

Predlog spremembe 110
Priloga III, točka a, točka 1, odstavek 1 a (novo)

Sodelovalni projekti bodo nadomestili dva 
instrumenta šestega okvirnega programa: 
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integrirane projekte in projekte STREP.
Pri tem se upravni predpisi in pravila 
upravljanja ne bodo spreminjali, razen če 
bo to potrebno zaradi poenostavitve.

Obrazložitev

Da se zagotovita neprekinjenost in poenostavitev ter naredi uporabnikom prijaznejši 
program.

Predlog spremembe 111
Priloga III, točka a, točka 2, odstavek 1 a (novo)

Cilj mrež odličnosti, vzpostavljenih že v 
okvirnem programu, bo postopoma 
povečan s povezovanja med partnerji na 
doseganje dodatnih posebnih 
raziskovalnih ciljev.

Obrazložitev

Sedmi okvirni program vključuje veliko instrumentov, kot so ERC, tehnološke platforme, 
skupne tehnološke pobude, veliki projekti raziskovanja s sodelovanjem, ki jih usklajuje ERA-
NET, velika infrastruktura, dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (JRC) in program 
EURATOM. Njihovim rezultatom lahko škodijo razdrobljenost, prekrivanje in pomanjkanje 
vključevanja. Ni jasno, kako bodo ti ločeni programi delovali med seboj. Razen tega ni jasno, 
kako se bo zagotovilo vključevanje prizadevanj na evropski, nacionalni in regionalni ravni. 
Ena od mogočih rešitev je razširjenje vloge mrež odličnosti na več nalog v zvezi z 
usklajevanjem in vključevanjem. 

Predlog spremembe 112
Priloga III, točka a, točka 4

Podpora projektom, ki jih izvajajo 
posamezne raziskovalne skupine. Ta shema 
se bo večinoma uporabljala za podporo 
pionirskim raziskovalnim projektom, ki jih 
sprožijo raziskovalci in se financirajo v 
okviru Sveta za evropske raziskave.

Podpora projektom, ki jih izvajajo 
posamezne raziskovalne skupine. Ta shema 
se bo večinoma uporabljala za podporo 
pionirskim raziskovalnim projektom, ki jih 
sprožijo raziskovalci in se financirajo prek 
prenosljivih nepovratnih sredstev v okviru 
Sveta za evropske raziskave.

Obrazložitev

Med Komisijo in drugo pravno osebo so podpisani sporazumi o nepovratnih sredstvih. 
Vendar, če se odgovorni raziskovalec preseli v drugo raziskovalno organizacijo, se morajo 
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nepovratna sredstva prenesti skupaj z njim.

Predlog spremembe 113
Priloga III, točka a, točka 6

Podpora raziskovalnim projektom, kjer 
večino raziskovalnega dela v korist 
posebnih skupin, zlasti MSP ali združenj 
MSP, opravijo univerze, raziskovalna 
središča ali druga zakonita telesa. 

Podpora raziskovalnim projektom, kjer 
večino raziskovalnega dela v korist 
posebnih skupin, zlasti MSP ali združenj 
MSP, opravijo univerze, raziskovalna 
središča ali druga zakonita telesa. 
Prizadevanja bodo potekala v smeri 
aktiviranja dodatnega financiranja iz 
Skupine EIB.

Obrazložitev

Preden lahko nova tehnologija pridobi sredstva za razvoj in raziskave, mora najprej opraviti 
zahtevnejšo nalogo zagotovitve denarja za zasnovo. Z denarjem za zasnovo se financirajo 
dejavnosti, namenjene dokazovanju investitorjem, da ima nova tehnologija določeno raven 
komercialne in tehnične izvedljivosti. Te dejavnosti običajno vključujejo: a) izvedbo tržne 
ocene, b) izdelavo delujočega prototipa in c) druge dejavnosti, kot so: jamstvo svetovalcev, 
začetni stroški za razvoj človeških virov, pomoč pri pisanju za nepovratna sredstva in 
investitorji, ki iščejo pomoč. Denar za zasnovo je ključen, zahteva pravočasen razvoj in ga je 
v primerjavi s sredstvi za razvoj in raziskave na voljo zelo malo.

Predlog spremembe 114
Priloga III, točka b, odstavek 1, opomba 25

25. Ali Sveta v posvetovanju z Evropskim 
parlamentom.

črtano

Obrazložitev

Podporo ukrepu je treba izvesti v postopku soodločanja.

Predlog spremembe 115
Priloga III, točka b, zaporedna točka 2

Finančni prispevek Skupnosti k izvajanju 
skupnih tehnoloških pobud za 
uresničevanje ciljev, ki se ne morejo 
uresničiti s finančnimi shemami iz točke 1 
zgoraj. Skupne tehnološke pobude bodo 
aktivirale kombinacijo finančnih sredstev 

Finančni prispevek Skupnosti k izvajanju 
skupnih tehnoloških pobud za 
uresničevanje ciljev, ki se ne morejo 
uresničiti s finančnimi shemami iz točke 1 
zgoraj. Skupne tehnološke pobude bodo 
aktivirale kombinacijo finančnih sredstev 
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različne narave in iz različnih virov, 
zasebnih in javnih, evropskih in 
nacionalnih. To financiranje se lahko 
izvede v različnih oblikah in se lahko 
dodeli ali aktivira z raznimi mehanizmi: s 
podporo iz okvirnega programa, s posojili 
Evropske investicijske banke ali s podporo 
rizičnemu kapitalu. Skupne tehnološke 
pobude se lahko določijo in izvajajo na 
podlagi člena 171 Pogodbe (to lahko 
vključuje oblikovanje skupnih podjetij) ali 
z odločitvami o posebnih programih. 
Podpora Skupnosti se bo zagotavljala glede 
na opredelitev splošnega načrta finančnega 
inženiringa, ki bo temeljil na formalnih 
obvezah vseh zadevnih strani. 

različne narave in iz različnih virov, 
zasebnih in javnih, evropskih in 
nacionalnih. To financiranje se lahko 
izvede v različnih oblikah in se lahko 
dodeli ali aktivira z raznimi mehanizmi: s 
podporo iz okvirnega programa, s posojili 
Evropske investicijske banke ali s podporo 
rizičnemu kapitalu. Skupne tehnološke 
pobude se lahko določijo in izvajajo na 
podlagi člena 171 Pogodbe (to lahko 
vključuje oblikovanje skupnih podjetij) ali 
z odločitvami o posebnih programih. 
Podpora Skupnosti se bo zagotavljala glede 
na opredelitev splošnega načrta finančnega 
inženiringa, ki bo temeljil na formalnih 
obvezah vseh zadevnih strani. Pravila za 
udeležbo bodo obsegala posebne ukrepe 
za zagotovitev tega, da se v zvezi z 
izvajanjem skupnih tehnoloških pobud 
(JTI) spodbujata in podpirata dostop in 
udeležba MSP in malih raziskovalnih 
skupin, vključno z njihovo ustrezno 
vključenostjo v postopek sprejemanja 
odločitev. Ta vidik skupnih tehnoloških 
pobud mora biti sestavni del njihovega 
rednega vrednotenja po njihovi 
vzpostavitvi.

Predlog spremembe 116
Priloga III, točka b, odstavek 4 a (novo)

Skupnost bo podpirala dejavnosti za 
prenos tehnologije in prispevala k 
premagovanju vrzeli med raziskavami in 
njihovo trženje s tem, da bo zagotovila 
finančna sredstva Evropskemu 
investicijskemu skladu (EIF) za 
upravljanje „sistema za prenos 
tehnologije“. 
Glede na podrobne ureditve, ki bodo 
vzpostavljene z Uredbo, sprejeto v skladu s 
členom 167 Pogodbe, in v skladu z njimi 
ter odločbami Sveta, ki sprejemajo 
posebne programe, bo sistem financiral 
dejavnosti za prenos tehnologije z univerz, 
iz raziskovalnih središč ali drugih pravnih 
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oseb, ki so aktivne na področju prenosa 
tehnologije.

Obrazložitev

Področje prenosa tehnologije v Evropi je zapostavljeno zaradi številnih strukturnih 
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v različnih študijah (npr. študija o pospeševanju 
prenosa tehnologije, ki sta jo opravila Generalni direktorat za raziskave in tehnološki razvoj 
(DG RTD) ter delovna skupina za biotehnologijo britanskega predsedstva EU). Da se odpravi 
ta tržna napaka, je treba razviti poseben sistem, ki bo lahko igral pomembno vlogo pri 
pripravljanju projektov z univerz ali iz raziskovalnih središč do razvojne stopnje, na kateri bi 
potem lahko npr. tvegani kapital igral pomembno vlogo.

Z današnjim dnem noben instrument Skupnosti ne omenja te posebne vrzeli, kar je nujno za 
konkurenčnost evropskega gospodarstva in trženje raziskav. Glede na pomembnost takšne 
vrzeli bi bil lahko ta sistem za prenos tehnologije izveden prek sedmega okvirnega programa 
za raziskave, upravljal pa bi ga lahko Evropski investicijski sklad (EIF), ki bi lahko odpravil 
vrzel med programom za konkurenčnost in inovacije ter okvirnim programom za raziskave. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector. 
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation; 
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains; 
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4. 

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as 
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders. 
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions. 

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 
Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex. 
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Texts adopted, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Texts adopted, P6_TA(2005)0224
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Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP. 
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary. 

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved. 

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society. 

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate 
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters. 

Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme. 

Human potential

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 
women in science,  as well as opening Europe for international cooperation are the major 
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objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe. 

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research. 

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential

It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 
contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 
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factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces. 

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7. 
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people. 

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge. 

Perspectives for the future research and innovation policy

FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful 
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level. 

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 
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worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT) 
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


