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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 Odločbe Sveta o posebnem programu „Zmogljivosti“, s katerim se bo izvajal 
sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0443)1,

– ob upoštevanju člena 166 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0384/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za proračun (A6–0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije 
bistveno spremeniti;

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Priloga I, Naslov 1 „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov „Dejavnosti“, točka 1.2, 

odstavek 1 a (novo)

ESFRI in tehnološke platforme, Skupne 
tehnološke pobude ter Evropski 
raziskovalni svet bodo morali jasno 
opredeliti potrebe po raziskovalni 
infrastrukturi. 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Vse zainteresirane strani morajo izraziti mnenje o izgradnji novih raziskovalnih infrastruktur 
in obnovi obstoječih.

Predlog spremembe 2
Priloga I, Naslov 1 „Raziskovalne infrastrukture“, podnaslov „Dejavnosti“, točka 1.2.2, 

zaporedna točka 2, odstavek 1

V drugi fazi se bodo na osnovi doseženih 
tehničnih, pravnih, upravnih in finančnih 
dogovorov ter ob uporabi zlasti 
dopolnjevanja med nacionalnimi 
instrumenti in instrumenti Skupnosti (kot 
so strukturni skladi ali Evropska 
investicijska banka) izvajali načrti 
izgradnje. Finančna podpora okvirnega 
programa za fazo izgradnje se lahko 
zagotovi tistim prednostnim projektom, pri 
katerih obstaja nujna potreba po takšni 
pomoči. V takšnih primerih bodo odločitve 
sprejete s pomočjo mehanizma, ki bo 
odvisen od vrste in višine potrebnega 
financiranja (npr. neposredna posojila, 
posojila Evropske investicijske banke, do 
katerih je dostop mogoč preko Sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
(Priloga III), člen 171).

V drugi fazi se bodo na osnovi doseženih 
tehničnih, pravnih, upravnih in finančnih 
dogovorov ter ob uporabi zlasti 
dopolnjevanja med nacionalnimi 
instrumenti in instrumenti Skupnosti (kot 
so strukturni skladi ali Evropska 
investicijska banka) izvajali načrti 
izgradnje ob sodelovanju ustreznih 
zasebnih finančnih institucij. Finančna 
podpora okvirnega programa za fazo 
izgradnje se lahko zagotovi tistim 
prednostnim projektom, pri katerih obstaja 
nujna potreba po takšni pomoči. V takšnih 
primerih bodo odločitve sprejete s pomočjo 
mehanizma, ki bo odvisen od vrste in 
višine potrebnega financiranja (npr. 
neposredna posojila, posojila Evropske 
investicijske banke, do katerih je dostop 
mogoč prek Sklada za financiranje na 
osnovi delitve tveganja (Priloga III), člen 
171).

Obrazložitev

Uresničevanje raziskovalnih infrastruktur mora temeljiti na najširši možni podpori.

Predlog spremembe 3
Priloga I, Naslov 4 „Raziskovalni potencial“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 1, zaporedna 

točka 1

• izmenjavo znanja in izkušenj z 
nadnacionalnimi dvosmernimi 
izmenjavami raziskovalnega osebja med 
izbranimi centri v upravičenih regijah in 
eno ali več partnerskimi organizacijami v 
drugi državi EU s pogojem o obveznem 

• izmenjavo znanja in izkušenj z 
nadnacionalnimi dvosmernimi 
izmenjavami raziskovalnega osebja in 
vodilnih delavcev med izbranimi centri v 
upravičenih regijah in eno ali več 
partnerskimi organizacijami v državah 
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povratku začasno premeščenega osebja iz 
izbranih centrov v upravičenih regijah;

članicah, pridruženih državah, sosednjih 
državah in tretjih državah s pogojem o 
obveznem povratku začasno premeščenega 
osebja iz izbranih centrov v upravičenih 
regijah;

Obrazložitev

Pomembno je v mehanizem za izmenjavo osebja vključiti vodilne delavce za raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti.

Predlog spremembe 4
Priloga I, Naslov 5 „Znanost v družbi“, podnaslov „Cilj“, odstavek 1 a (novo)

Zlasti okoljska politika bo stičišče med 
znanstvenimi spoznanji in družbenim 
razvojem. Razen tega obstaja v debati 
potreba po več količinskih elementih za 
preprečevanje nerazumnih argumentov.

Obrazložitev

Znanstvena spoznanja in družbeni razvoj se morajo razvijati vzporedno.

Predlog spremembe 5
Priloga I, Naslov 5 „Znanost v družbi“, podnaslov „Pristop“, podnaslov „Prva vrsta ukrepov:
Bolj dinamično upravljanje povezave med znanostjo in družbo“ zaporedna točka 3, alinea 4 a 

(novo)

– ocene tveganja in upravljalnih 
postopkov kot orodja za sprejemanje 
odločitev, zato da se omeji nerazumne 
družbene odzive.

Obrazložitev

Ocena tveganja je postopek, ki omogoča količinsko primerjavo različnih možnosti. Zelo si je 
treba prizadevati za obveščanje državljanov in omejitev vpliva nerazumnosti pri sprejemanju 
odločitev.

OBRAZLOŽITEV

Raziskave in tehnični razvoj so ključni za evropsko konkurenčnost. Stopnjevati in okrepiti je 
treba zlasti funkcijo industrijskega raziskovanja, če ne želimo izgubiti proizvodne zmožnosti 
v EU. Na drugi strani v Evropi ni mogoče ohraniti zmožnosti načrtovanja, če proizvodna 
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zmožnost ni vsaj v vrhu razpona vsakega sektorja.

Sedmi okvirni program zagotavlja zelo dobro priložnost za načrtovanje celovitih prizadevanj 
za ponovno vzpostavitev konkurenčnosti za celotno Unijo s popolno zavezanostjo 
lizbonskemu načrtu.

Treba je poudariti, da sedmi okvirni program dejansko navaja potrebe po obravnavi raziskav 
in tehničnega razvoja na ravni Unije in ga je treba upoštevati kot prvo jedro politike 
gospodarskega in družbenega razvoja Unije. Konkurenčnost se izvaja med udeleženci s 
celinskim in primerljivim obsegom ter z razsežnostjo, ki presega velikost ene države članice. 
Na evropski ravni je torej treba iskati odličnost. 

Namen dejavnosti iz tega dela okvirnega programa je podpora skladnemu razvoju 
raziskovalne politike z natančno določitvijo nalog, ki se lahko izpolnijo na regionalni ravni v 
skladu z načelom subsidiarnosti. 

Zmogljivosti za raziskave in inovacije je treba olajšati:

– z zagotavljanjem optimalne uporabe in razvoja raziskovalnih infrastruktur,

– s krepitvijo inovacijskih zmogljivosti MSP ter spodbujanjem njihovih možnosti, da bi 
imeli od raziskav koristi,

– s podpiranjem razvoja regionalnih, v raziskave usmerjenih skupin,

– s sprostitvijo raziskovalnega potenciala v konvergenčnih in najbolj oddaljenih regijah 
EU,

– z zbliževanjem znanosti in družbe za harmonično integracijo znanosti in tehnologije v 
evropsko družbo,

– s horizontalnimi dejavnostmi in ukrepi za podporo mednarodnemu sodelovanju.

Glavna ukrepa morata biti podpora obstoječim in novim raziskovalnim infrastrukturam ter
razvoj človeškega potenciala.

Raziskovalne infrastrukture so temeljnega pomena za krepitev zmogljivosti v Evropi, ker 
zagotavljajo usposabljanje, raziskave in nove poslovne priložnosti; razen tega pripomorejo k 
večji prepoznavnosti evropskih raziskav z visoko odličnostjo. 

Za optimizacijo obstoječe infrastrukture v Evropi je potrebna večja usklajenost in treba je 
uvesti dejavnost skupnosti pri oblikovanju mreže obstoječe raziskovalne infrastrukture. 

Na področju gradnje nove generacije obsežne infrastrukture obstaja potreba po opredelitvi 
evropske strategije, ki se mora začeti z določitvijo zahtev znanstvene skupnosti. 

Vse zainteresirane strani bi lahko izrazile mnenje o izgradnji novih raziskovalnih infrastruktur 
in obnovi obstoječih. Pri tem mora imeti ESFRI ključno vlogo, vendar bodo tudi tehnološke 
platforme, skupne tehnološke pobude in ERC morale izraziti potrebe po raziskovalni 
infrastrukturi. 
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V zvezi z izgradnjo nove infrastrukture se bo zagotovilo učinkovito usklajevanje finančnih 
instrumentov Skupnosti in zlasti okvirnega programa ter strukturnih skladov z udeležbo 
ustreznih zasebnih finančnih ustanov. Uresničevanje raziskovalnih infrastruktur mora temeljiti 
na najširši možni podpori.

Treba je bolje povezati svet raziskav in industrijo. Države članice morajo sprejeti davčne 
in/ali druge ukrepe, usmerjene k spodbujanju industrijskih inovacij, zlasti v povezavi z MSP. 
Na drugi strani je varstvo intelektualne lastnine bistveno za razvoj ERP.

Za pravice intelektualne lastnine je treba nujno zagotoviti pregledne in poenostavljene 
postopke, ki bi najbolj koristili MSP.

Splošno sodelovanje vseh evropskih podjetij, malih, srednje velikih ali velikih, pri inovativnih 
prizadevanjih je nujno potrebno za konkurenčnost naše predelovalne industrije. Tehnološke 
platforme in skupne tehnološke pobude so primerno orodje, da se vsem podjetjem omogočijo 
ugodnosti znanstvenega in tehnološkega raziskovanja inovacij.

Tehnološke platforme morajo biti osnovno orodje za pospeševanje evropske konkurenčnosti, 
kot samoorganizacije vsake trgovine od spodaj navzgor. Podjetja bodo glavne interesne 
skupine in drugi bodo lokalne institucije, raziskovalni centri in univerze, države članice, 
banke in gospodarske zbornice.

Kjer je to ustrezno, morajo imeti tehnološke platforme pravni značaj, da lahko prejemajo in 
upravljajo sredstva iz celotnega obsega virov.

Tehnološke platforme se lahko natančno določijo na regionalni ravni v obliki regionalnih, v 
raziskave usmerjenih skupin, zato da v celoti izkoristijo potencial konkurenčnosti posameznih 
sektorjev v okviru posebnih območij, kot so „regije znanja“.

Nujno je spodbujati oblikovanje znanstvenih skupin tudi na regionalni ravni z vključevanjem 
MSP v okvir tehnoloških platform. Regionalne skupine je treba vključiti v širšo evropsko 
razsežnost, da se v celoti izkoristijo prednosti raziskav in inovacij. 

V zvezi s tem bo podpora samostojnim MSP ali združenjem MSP zelo koristen pripomoček.

Raziskovalna politika in dejavnosti na regionalni ravni potrebujejo za sprostitev potenciala, ki 
ga ima ustanavljanje novih MSP iz raziskovalnih projektov, močno predanost podjetij in 
lokalnih ustanov, raziskovalnih središč, univerz, bank in gospodarskih zbornic.

Sinergija vseh teh dejavnikov je nujna za oblikovanje pravega okolja, ki bo omogočalo 
krepitev zmogljivosti evropskih regij za naložbe v raziskave in razvoj. Tehnološke platforme 
so lahko ustrezen pripomoček za takšno splošno sodelovanje. Zlasti regionalni organi lahko 
načrtujejo stroge ukrepe za spodbujanje teh dejavnikov, ki predstavljajo posebno moč, 
povezano z ozemljem, kot so industrijske skupine (obstoječe ali v oblikovanju). Zato je treba 
upoštevati usklajenost med strukturnimi skladi in viri sedmega okvirnega programa, lastnimi 
regionalnimi viri ter drugimi finančnimi ugodnostmi, za spodbujanje funkcije raziskav in 
tehnoloških platform, da postanejo osrednji dejavnik skupin, kot so to pokazale uspešne 
izkušnje skupin v več evropskih regijah.
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Velika odgovornost pri izvajanju ciljev programa ne sme veljati le za zmogljivost
raziskovalcev iz konvergenčnih in najbolj oddaljenih regij, ampak tudi za zmožnost vključitve 
vseh finančnih mehanizmov na področju raziskav in tehnoloških platform, ki lahko obstajajo 
v vsaki regiji.

Boljše izkoriščanje strukturnih skladov za podporo raziskav in tehnoloških platform je nujno. 
Za uporabo strukturnih in kohezijskih skladov pri naložbah v raziskovalno infrastrukturo ter 
zapolnitev vrzeli zasnove med raziskavami in inovacijami so potrebne jasne reference. V tem 
smislu so lahko koristni pri financiranju pilotnih in predstavitvenih projektov za pridobitev 
začetnih finančnih sredstev z upoštevanjem, da so lahko vlaganja v raziskave in tehnološke 
platforme ter inovacije vsaj primerljiva z vlaganji v trdo infrastrukturo za dolgoročni razvoj 
ozemelj.

Tudi za lokalni razvoj je treba posebno poudariti organizacijo sistema proizvodnje, zbiranja in 
obdelave biomas za neposredno proizvodnjo vodika. Ta tehnologija se zdi izredno obetavna 
za zagotavljanje vodika na konkurenčni ravni v smislu cene in kakovosti tudi v kratkem času.

Razmerje med znanostjo/tehnologijo in družbo/kulturo je treba zelo upoštevati. Točka 
srečanja je lahko zlasti okoljska politika. 

Podnebne spremembe so pravzaprav pokazatelj trajnostnega razvoja kot izraza solidarnosti do 
prihodnjih generacij, ki vedno bolj velja za ustaljeno temeljno načelo EU.

Pomembno vlogo pri dobrem počutju državljanov predstavljata presoja in ocena tveganja, ki 
sta sestavna dela kulture državljanov in katerih cilj je uvedba količinskih orodij za 
sprejemanje odločitev in omejevanje vpliva čustvene obravnave. 

Evropska skupnost potrebuje močno in koherentno mednarodno znanstveno in tehnološko 
politiko, če želi postati konkurenčna in zavzeti vodilno vlogo na svetovni ravni.
Z odprtim sodelovanjem je treba izvajati strateška partnerstva z instrumenti evropske 
sosedske politike in tretjimi državami na izbranih področjih znanosti ter z vključevanjem 
najboljših znanstvenikov v delo v Evropi in z njo.

V zvezi s tem je treba tematska področja v dokumentu sedmega okvirnega programa 
(poglavje I „Sodelovanje“) razumeti kot prednostno, vendar ne izključno nalogo, glede na 
druge postavke, ki se lahko pojavijo na področju mednarodnega sodelovanja (s sosednjimi in 
tretjimi državami). 

Znanstveno raziskovanje ima v okviru mednarodnega znanstvenega sodelovanja veliko 
možnost pri iskanju odličnosti z natančnim strukturnim učinkom močne kohezije.

Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganj od EIB do evropskih investicijskih skladov ob 
sodelovanju nacionalnih in regionalnih bančnih sistemov bo zelo pomemben. Stalna širitev 
učinka delitve tveganj mora zagotoviti razpoložljivost tveganega kapitala za inovacije ter 
vključiti lokalni bančni sistem v zmožnost ocenitve finančnega tveganja, zlasti za inovacije.

Za pospešitev konkurenčnosti v Evropi je treba spodbujati strateška partnerstva med 
EUREKO in sedmim okvirnim programom v sinergiji s skupnimi tehnološkimi pobudami, 
tudi za olajšanje dejavnosti za hitro rast MSP.
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