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Predlog spremembe 4
Neena Gill

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(2) Člen 11(b) sporazuma določa: „Ta 
sporazum se sklene za začetno obdobje 
petih let in se lahko na podlagi soglasja 
med pogodbenicama podaljšuje po 
ovrednotenju v zadnjem letu vsakega 
naslednjega obdobja.“

(2) Člen 11(b) sporazuma določa: „Ta 
sporazum se sklene za začetno obdobje 
petih let in se lahko na podlagi soglasja 
med pogodbenicama podaljšuje po 
ovrednotenju v zadnjem letu vsakega 
naslednjega obdobja. Poleg tega je treba 
na polovici tega obdobja izvesti vmesno 
vrednotenje.“

Or. en

Obrazložitev

Ker sedmi okvirni program povečuje priložnosti za mednarodno sodelovanje s tretjimi 
državami na vseh področjih, bi to moralo spodbuditi več sodelovanja pri raziskovalnih 
dejavnostih. Zato se v sporazumu zahteva dodatno vrednotenje napredka pri teh dejavnostih. 
To je potrebno, da se doseže oprijemljiva razlika glede na sporazum, če pa bo izvedeno na 
polovici obdobja in program ne bi polno deloval, bi se lahko v drugem delu obdobja 
spremenil.

Predlog spremembe 5
Neena Gill

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3a) Za učinkovito usklajevanje in 
spodbujanje dejavnosti sodelovanja na 
podlagi sporazuma je odgovoren 
pripravljalni odbor za znanost in 
tehnologijo Evropske skupnosti in Indije, 
pri čemer je zaželeno, da bi se za pregled 
delovnega programa sestajal letno in da bi 
njegov poslovnik temeljil na načelih 
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preglednosti in odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

V presoji vpliva tega sporazuma je ugotovljeno, da bi pripravljalni odbor ni sestajal dovolj 
pogosto, pogostejše seje pa bi lahko izboljšale usklajevanje.

Predlog spremembe 6
Neena Gill

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3b) Pri izvajanju sporazuma bi si morali 
skupaj prizadevati za večjo udeležbo 
Skupnosti in Indije v raziskovalnih 
programih druge strani in povečati število 
izmenjav med njunimi raziskovalci.

Or. en

Obrazložitev

V presoji vpliva o znanstvenem sodelovanju med EU in Indijo se je pokazalo, da je 
sodelovanje EU v indijskih raziskovalnih programi še posebej nizko. Zato morata obe strani 
skupaj ukrepati za odpravo tega neravnovesja. Ena od možnosti za rešitev tega vprašanja bi 
bili lahko skupni razpisi. Druga težava je majhno število izmenjav med znanstveniki. Za 
tovrstno povečanje je veliko možnosti pri programih, kakršne so "aktivnosti Marie Curie". 

Predlog spremembe 7
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3d) Prednostni cilj so primerljivost 
informacij in izboljšani viri podatkov
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skupne raziskave, izvedene v skladu s 
sporazumom.

Or. de

Obrazložitev

Odločilna prednost pri vrednotenju rezultatov sodelovanja je razpoložljivost in primerljivost 
podatkov.

Predlog spremembe 8
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3e) Novopridobljeno prednost, ki jo imajo
energetska in podnebna politika ter 
razvijanje novih energetskih tehnologij, bi 
bilo treba biti upoštevati tudi pri izvajanju 
sporazuma. Skupna prizadevanja in 
pobude so pri razvoju gospodarskih 
tehnologij za zajemanje in shranjevanje 
ogljika v vedno večjem interesu obeh 
partneric. 

Or. de

Obrazložitev

Vedno večji pomen razvijanja novih energetskih tehnologij bi moral biti poudarjen tudi v 
skupnih razvojnih načrtih.
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Predlog spremembe 9
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(3f) Pri izvajanju sporazuma je treba 
odločneje uporabljati načelo vzajemnosti.

Or. de

Obrazložitev

V presoji vpliva je poudarjeno, da je dostop do indijske raziskovalne podpore vzpostavljen z 
dvostranskim sporazumom in da bo dvosmernost zaradi razlik v strukturah za podporo 
otežena. 

Predlog spremembe 10
Neena Gill

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlog spremembe

(5) Sporazum o podaljšanju Sporazuma o 
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 
med Evropsko skupnostjo in Vlado 
Republike Indije se odobri v imenu 
Skupnosti.

(5) Sporazum o podaljšanju Sporazuma o 
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 
med Evropsko skupnostjo in Vlado 
Republike Indije se odobri v imenu 
Skupnosti, saj je to poglavitna prvina za 
doseganje ciljev strateškega partnerstva 
med EU in Indijo, podpisanega leta 2004, 
in širših političnih ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Sporazum na področju znanosti in tehnologije bi lahko dosegel cilje strateškega partnerstva 
EU-Indija in širše politične cilje, na primer spopadanje s podnebnimi spremembami, varen in 
učinkovit cestni promet in zdravstvo. Pomembno je, da se v političnem procesu in dialogu 
dobijo obsežnejše povratne informacije o rezultatih in novih potrebah. To je treba na tem 
mestu poudariti, saj je bil prvotni sporazum podpisan pred strateškim partnerstvom leta 2004.

Adlib Express Watermark



AM\722452SL.doc 7/7 PE405.976v01-00

SL

Adlib Express Watermark


	722452sl.doc

