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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Dejavnosti za podporo skupnemu 
programu Eurostars so zlasti raziskovalne 
in razvojne dejavnosti pod vodstvom enega 
ali več MSP, ki se ukvarjajo z RR in imajo 
sedež v sodelujočih državah članicah ali 
drugih sodelujočih državah. Pri vsakem 
projektu, ki je izbran na razpisu za zbiranje 
predlogov, mora(jo) MSP, ki izvaja(jo) 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, izvesti 
skupaj najmanj 50 % vseh raziskovalnih in 
razvojnih dejavnosti v okviru projekta.

Or. en

Obrazložitev

S 50-odstotnim fiksnim prispevkom, omenjenim v členih, je izločenih preveč MSP, ki izvajajo 
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raziskovalne in razvojne dejavnosti. Omemba cilja 50 % v uvodni izjavi prisili Skupino na 
visoki ravni, da daje prednost MSP, ki prispevajo vsaj 50 %, vendar mora imeti tudi možnost, 
da naredi izjemo z več tržno usmerjenimi MSP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dragoş Florin David

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 20

(20) Za učinkovito izvajanje skupnega 
programa Eurostars mora namenska 
izvedbena struktura tretjim osebam, ki 
sodelujejo v skupnem programu Eurostars in 
so izbrane na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, odobriti finančno podporo.

(20) Za učinkovito izvajanje skupnega 
programa Eurostars mora namenska 
izvedbena struktura odobriti finančno 
podporo tretjim osebam, ki sodelujejo v 
skupnem programu Eurostars in so izbrane 
na podlagi razpisov za zbiranje predlogov, ki 
so razvrščeni glede na zaporedje vloženih 
projektov, upravičenih do financiranja. 

Or. ro

Obrazložitev

Program Eurostars mora delovati pregledno in nebirokratsko, kar se lahko doseže z 
izplačilom v obliki pavšalnega zneska ali pavšalne stopnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 27 a (novo)

(27a) Spremljanje izvajanja skupnega 
programa Eurostars mora biti stroškovno 
učinkovito in ne sme povzročati 
nepotrebnega bremena za MSP, ki 
sodelujejo v programu. Zahteve morajo biti 
jasne in relevantne ter oblikovane na tak 
način, da bodo posamezna podjetja na 
osnovi svojih dejavnosti zlahka odgovorila 
na postavljena vprašanja. 

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dragoş Florin David

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 27 a (novo)

(27a) Komisija mora vzpostaviti podatkovno 
bazo, v kateri bodo shranjeni rezultati 
projektov; ti podatki morajo biti na voljo 
vsaj dve leti.

Or. ro

Obrazložitev

Pomembno je, da se vzpostavi evropska podatkovna baza za področje raziskav in inovacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 17
Člen 13, odstavek 2 a (novo)

2a. Če ocena, predvidena v odstavku 2, 
pokaže, da so merila tako stroga, da se 
premalo predlogom odobri podpora, 
Komisija in namenska izvedbena struktura 
spremenita splošni sporazum iz člena 4 in 
spremenita merila. Poenostavitev pravil, 
sprejeta z namenom razbremenitve podjetij 
pri administraciji, mora veljati tudi v 
kontaktih Komisije z zainteresiranimi 
stranmi v zvezi s temi vprašanji.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 18
Priloga I, razdelek II Dejavnosti, točka 2

(2) jih večinoma izvajajo MSP, ki se 
ukvarjajo z RR, pri čemer morajo prispevati 
vsaj 50% stroškov, povezanih z raziskavami 
in razvojem pri projektu. Oddaja manjših 
del podizvajalcem se lahko obračuna, če je 

(2) jih večinoma izvaja(jo) MSP, ki se 
ukvarja(jo) z RR. Pri vsakem projektu 
mora(jo) MSP, ki izvaja(jo) raziskovalne in 
razvojne dejavnosti, izvesti skupaj najmanj 
50 % vseh raziskovalnih in razvojnih 
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to potrebno za projekt. dejavnosti v okviru projekta. Oddaja 
manjših del podizvajalcem se lahko 
obračuna, če je to potrebno za projekt;

Or. en

Obrazložitev

Skupni program Eurostars je namenjen MSP, ki se ukvarjajo z RR. Finančno bo podprl 
projekte, ki jih začnejo in izvajajo takšna MSP. V okviru sedmega okvirnega programa že 
obstajajo posebni ukrepi za MSP, ki imajo zelo malo raziskovalnih zmogljivosti ali jih sploh 
nimajo, navedeni pod „raziskave v korist MSP“ v posebnem programu Zmogljivosti. Glavna 
zahteva pri skupnem programu Eurostars je torej, da morajo imeti sodelujoča MSP, ki se 
ukvarjajo z RR, možnost sama izpeljati večino raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, seveda v 
sodelovanju z drugimi partnerji, ki so lahko druga MSP, velika podjetja, raziskovalne 
ustanove in univerze. Pomembno je pripomniti, da velja meja najmanj 50 % raziskovalnih in 
razvojnih dejavnosti za MSP, ki se ukvarjajo z RR, za kolektivno sodelovanje skupine MSP in 
ne za vsako posamezno MSP.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Predlog spremembe 19
Priloga I, razdelek II Dejavnosti, točka 2

(2) jih večinoma izvajajo MSP, ki se 
ukvarjajo z RR, pri čemer morajo prispevati 
vsaj 50% stroškov, povezanih z raziskavami 
in razvojem pri projektu. Oddaja manjših 
del podizvajalcem se lahko obračuna, če je 
to potrebno za projekt. 

(2) jih večinoma izvaja(jo) MSP, ki se 
ukvarja(jo) z RR. Oddaja manjših del 
podizvajalcem se lahko obračuna, če je to 
potrebno za projekt.

Or. en

Obrazložitev

S fiksno doočenim 50-odstotnim prispevkom je izločenih preveč MSP, ki izvajajo RR. 
Omemba cilja 50 % v uvodni izjavi prisili Skupino na visoki ravni, da daje prednost MSP, ki 
prispevajo vsaj 50 %, vendar mora imeti tudi možnost, da naredi izjemo z več tržno 
usmerjenimi MSP.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 20
Priloga I, razdelek IV Izvajanje programa, odstavek 1 a (novo)

Namenska izvedbena struktura z ustreznimi 
ukrepi poskrbi za prepoznavnost prispevka 
Skupnosti skupnemu podjetju Eurostars, 
tako pri celotnem programu kot pri 
posameznih projektih. Ti ukrepi vključujejo 
uporabo logotipa Skupnosti v vsem 
objavljenem materialu v zvezi s skupnim 
podjetjem Eurostars.

Or. en

Obrazložitev

 Prispevek Evropske unije mora biti prepoznaven.
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