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Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba inovacije uporabiti, da 
bi rešili težave naše družbe, poudarja 
pomembnost pilotnega partnerstva na 
področju aktivnega in zdravega staranja, 
meni, da bi bilo treba podobno inovacijsko 
partnerstvo razviti tudi, da bi preprečili in 
odpravili druge bistvene težave v zdravstvu 
in družbi, ter priporoča, da se izkoristi 
večja zmogljivost različnih držav članic za 
sklepanje partnerstev, kot jo imajo druge;

1. meni, da je treba inovacije uporabiti, da 
bi se odzvali na izzive naše družbe, kot so 
podnebne spremembe, učinkovitost virov, 
energetska učinkovitost, zdravstvene in 
demografske spremembe; poudarja 
pomembnost učinkov sinergije med 
inovativnimi politikami zaposlovanja in 
razvojem znanj in spretnosti za inovacije v 
trajnostnem gospodarstvu, da bi preprečili 
in odpravili bistvene izzive v družbi, ter 
priporoča, da se izkoristi večja zmogljivost 
različnih držav članic za sklepanje 
inovativnih partnerstev, kot je finski 
primer pilotnega partnerstva za aktivno in 
zdravo staranje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba inovacije uporabiti, da 
bi rešili težave naše družbe, poudarja 
pomembnost pilotnega partnerstva na 
področju aktivnega in zdravega staranja, 
meni, da bi bilo treba podobno inovacijsko 
partnerstvo razviti tudi, da bi preprečili in 
odpravili druge bistvene težave v zdravstvu 
in družbi, ter priporoča, da se izkoristi 
večja zmogljivost različnih držav članic za 
sklepanje partnerstev, kot jo imajo druge;

1. meni, da je treba povečati vedenje o 
izzivih, s katerimi se sooča družba, in da je 
treba inovacije uporabiti, da bi rešili težave 
naše družbe, poudarja pomembnost 
pilotnega partnerstva na področju 
aktivnega in zdravega staranja, meni, da bi 
bilo treba podobno inovacijsko partnerstvo 
razviti tudi, da bi preprečili in odpravili 
druge bistvene težave v zdravstvu in 
družbi, kot so različne škodljive odvisnosti, 
revščina in socialna izključenost, ter 
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priporoča, da se izkoristi večja zmogljivost 
različnih držav članic za sklepanje 
partnerstev, kot jo imajo druge;

Or. fi

Predlog spremembe 3
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba inovacije uporabiti, da 
bi rešili težave naše družbe, poudarja 
pomembnost pilotnega partnerstva na 
področju aktivnega in zdravega staranja, 
meni, da bi bilo treba podobno inovacijsko 
partnerstvo razviti tudi, da bi preprečili in 
odpravili druge bistvene težave v zdravstvu 
in družbi, ter priporoča, da se izkoristi 
večja zmogljivost različnih držav članic za 
sklepanje partnerstev, kot jo imajo druge;

1. meni, da je treba politike v podporo 
inovacijam preusmeriti glede na večje 
izzive, s katerimi se sooča naša družba;
poudarja pomembnost pilotnega 
partnerstva na področju aktivnega in 
zdravega staranja, meni, da bi bilo treba 
podobno inovacijsko partnerstvo razviti 
tudi, da bi preprečili in odpravili druge 
bistvene težave v zdravstvu in družbi, ter 
priporoča, da se izkoristi večja zmogljivost 
različnih držav članic za sklepanje 
partnerstev, kot jo imajo druge;

Or. it

Predlog spremembe 4
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba inovacije uporabiti, da 
bi rešili težave naše družbe, poudarja 
pomembnost pilotnega partnerstva na 
področju aktivnega in zdravega staranja, 
meni, da bi bilo treba podobno inovacijsko 
partnerstvo razviti tudi, da bi preprečili in 
odpravili druge bistvene težave v zdravstvu 
in družbi, ter priporoča, da se izkoristi 
večja zmogljivost različnih držav članic za 

1. meni, da je treba inovacije uporabiti, da 
bi rešili težave naše družbe, poudarja 
pomembnost pilotnega partnerstva na 
področju aktivnega in zdravega staranja, pa 
tudi novih znanj in spretnosti ter delovnih 
mest; meni, da bi bilo treba podobno 
inovacijsko partnerstvo razviti tudi, da bi 
preprečili in odpravili druge bistvene 
težave v zdravstvu in družbi, ter priporoča, 
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sklepanje partnerstev, kot jo imajo druge; da se izkoristi večja zmogljivost različnih 
držav članic za sklepanje partnerstev, kot 
jo imajo druge;

Or. en

Predlog spremembe 5
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Silvia Costa, Jutta 
Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da lahko inovacije ob večji 
kakovosti izvajanih storitev igrajo 
pomembno vlogo pri krepitvi socialne 
kohezije, zato bi bilo treba pripraviti 
posebne programe strokovnega 
usposabljanja;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je cilj, zastavljen v pilotnem 
partnerstvu za aktivno in zdravo staranje 
po katerem naj bi se do leta 2020 zdrava 
življenjska doba podaljšala za dve leti, 
zgleden in meni, da bi bilo treba za vsa 
inovacijska partnerstva zastaviti jasne 
cilje, ki bi bili brez inovativnih ukrepov 
premalo daljnosežni in ambiciozni, zaradi 
česar bi bilo težje postaviti izmerljive 
vmesne in delne cilje;

Or. fi
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Predlog spremembe 7
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja pomembnost raziskav v 
medicini, ki bodo skupaj z inovativnimi 
sredstvi zagotovile rast in blagostanje 
starajoče se družbe; podpira tesno 
sodelovanje med univerzitetnimi 
raziskovalnimi oddelki in medicinskim 
sektorjem, da se ustvarijo proizvodi in 
storitve, ki jih bodo državljani EU v 
naslednjem desetletju nujno potrebovali;

Or. en

Predlog spremembe 8
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu), Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja na dejstvo, da so inovacije 
bistvenega pomena za gospodarski razvoj 
in da mora Evropska unija zaposliti 
približno milijon dodatnih raziskovalcev, 
če želi izpolniti cilj o porabljenih 3 % 
BDP za raziskave in razvoj, kot to določa 
strategija Evropa 2020; meni, da je ta cilj 
lažje doseči z znatnim povečanjem števila 
raziskovalk, ki predstavljajo samo 39 % 
raziskovalcev, zaposlenih v javnem 
sektorju in višjem ali visokem šolstvu, ter 
19 % raziskovalcev, ki delajo v zasebnem 
sektorju [1];
[1] Publikacija „She figures 2009 – major 
findings and trends“, Evropska komisija, 
2009.
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Or. pt

Predlog spremembe 9
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, kako pomembne so 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije pri vseh inovacijskih 
dejavnostih, priporoča spodbujanje in 
široko uporabo teh tehnologij ter 
spodbujanje raziskav in razvoja na tem 
področju, pri čemer naj se prednost 
nameni odprtim kodam ter se tako olajša 
večja udeležba državljanov ter malih in 
velikih podjetij pri razvoju aplikacij in 
novih storitev;

2. poudarja, kako pomembno je 
zagotavljanje ponudb za usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje, da se tudi ranljivim 
skupinam omogoči, da v celoti izkoristijo 
potencial informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 10
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, kako pomembne so 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije pri vseh inovacijskih 
dejavnostih, priporoča spodbujanje in 
široko uporabo teh tehnologij ter 
spodbujanje raziskav in razvoja na tem 
področju, pri čemer naj se prednost nameni 
odprtim kodam ter se tako olajša večja 
udeležba državljanov ter malih in velikih 
podjetij pri razvoju aplikacij in novih 
storitev;

2. poudarja, kako pomembne so 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije pri vseh inovacijskih 
dejavnostih, priporoča spodbujanje in 
široko uporabo teh tehnologij ter 
spodbujanje raziskav in razvoja na tem 
področju, pri čemer naj se prednost nameni 
odprtim kodam, razvoju politike inovacij, 
ki bo izhajala iz uporabnika, saj se bo tako 
spodbudila večja udeležba državljanov ter 
malih in velikih podjetij pri razvoju 
aplikacij in novih storitev;



PE458.657v01-00 8/23 AM\857704SL.doc

SL

Or. fi

Predlog spremembe 11
Marielle Gallo, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, kako pomembne so 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije pri vseh inovacijskih 
dejavnostih, priporoča spodbujanje in 
široko uporabo teh tehnologij ter 
spodbujanje raziskav in razvoja na tem 
področju, pri čemer naj se prednost nameni 
odprtim kodam ter se tako olajša večja 
udeležba državljanov ter malih in velikih 
podjetij pri razvoju aplikacij in novih 
storitev;

2. poudarja, kako pomembne so 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije pri vseh inovacijskih 
dejavnostih, priporoča spodbujanje in 
široko uporabo teh tehnologij ter 
spodbujanje raziskav in razvoja na tem 
področju, pri čemer naj se prednost nameni 
odprtim kodam ter se tako olajša večja 
udeležba državljanov ter malih in velikih 
podjetij pri razvoju aplikacij in novih 
storitev; opozarja, da bo podpora 
podjetjem, ki proizvajajo vsebino z 
uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, pomagala pri 
ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest 
in konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu), Silvia Costa, Jutta 
Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da se v času gospodarske 
krize naložbe v raziskave in razvoj 
običajno zmanjšajo, čeprav je bilo 
dokazano, da podjetja in države članice, ki 
v tem času vlagajo največ, uživajo 
primerjalno največje tržne ugodnosti; 
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Or. pt

Predlog spremembe 13
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu), Silvia Costa, Jutta 
Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, kako pomembno je, da se 
podpira ustanavljanje in razvoj 
inovativnih podjetij in se združujejo javna 
in zasebna sredstva, to pa dopolnjujejo 
mehanizmi za tvegani kapital in 
tehnološka pomoč pri izvajanju projektov;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu), Rovana Plumb, Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da večina pobud, ki bodo 
omogočile inovacije, prihaja iz poslovnega 
sektorja in je zato zelo pomembno tesno 
sodelovanje z univerzami in 
raziskovalnimi centri;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, naj se vsi državljani vključijo 
v inovacije in naj se jim omogoči, da jih 
bodo izvajali, podpira predlog Komisije za 
pilotni projekt evropskih socialnih inovacij 
in njen predlog, da bi morale socialne 
inovacije postati osrednja prednostna 
naloga programov Evropskega socialnega 
sklada;

3. priporoča, naj se vsi državljani vključijo 
v inovacije in naj se jim omogoči, da jih 
bodo izvajali in da razvijejo podjetniški 
duh, podpira predlog Komisije za pilotni 
projekt evropskih socialnih inovacij in njen 
predlog, da bi morale socialne inovacije 
postati osrednja prednostna naloga 
programov Evropskega socialnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, naj se vsi državljani vključijo 
v inovacije in naj se jim omogoči, da jih 
bodo izvajali, podpira predlog Komisije za 
pilotni projekt evropskih socialnih inovacij 
in njen predlog, da bi morale socialne 
inovacije postati osrednja prednostna 
naloga programov Evropskega socialnega 
sklada;

3. priporoča, naj se vsi državljani vključijo 
v inovacije in naj se jim omogoči, da jih 
bodo izvajali, podpira predlog Komisije za 
pilotni projekt evropskih socialnih inovacij 
in njen predlog, da bi morale socialne 
inovacije postati osrednja prednostna 
naloga programov Evropskega socialnega 
sklada; meni, da bi morali na politiko 
inovacij gledati širše, ne zgolj kot na 
tehnične inovacije, ampak – bolj kot 
doslej – kot na družbene inovacije in 
inovacije storitev, ki bi pripomogle k boljši 
organiziranosti sodelovanja med ljudmi in 
pomagale pri neposrednem nastajanju 
storitev, pa tudi na inovacije, ki bodo 
pomagale industrijski proizvodnji, ki si 
prizadeva za boljšo organizacijo dela in 
konkurenčne prednosti, ki bi jih dosegli s 
pomočjo novih storitev;

Or. fi
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Predlog spremembe 17
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priporoča, naj se vsi državljani vključijo 
v inovacije in naj se jim omogoči, da jih 
bodo izvajali, podpira predlog Komisije za 
pilotni projekt evropskih socialnih inovacij 
in njen predlog, da bi morale socialne 
inovacije postati osrednja prednostna 
naloga programov Evropskega socialnega 
sklada;

3. priporoča, naj se vsi državljani vključijo 
v inovacije in naj se jim omogoči, da jih 
bodo izvajali, podpira predlog Komisije za 
pilotni projekt evropskih socialnih inovacij 
in njen predlog, da bi morale socialne 
inovacije postati osrednja prednostna 
naloga programov Evropskega socialnega 
sklada; poziva k temu, da se kot druga 
prednostna naloga v Evropskem 
socialnem skladu opredeli potreba po 
investicijah v znanje in spretnosti, 
zaposlovanje, usposabljanje in dejavnosti 
preusposabljanja s ciljem ustvarjanja več 
in boljših delovnih mest v bolj 
trajnostnem gospodarstvu, ob upoštevanju 
energetske učinkovitosti in učinkovitosti 
virov.

Or. en

Predlog spremembe 18
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo, naj tesneje sodeluje z 
državami članicami, da bi pripravila 
srednje- in dolgoročne napovedi v zvezi s
kvalifikacijami, po katerih se povprašuje 
na trgu dela, ter spodbuja partnerstva med 
univerzami in poslovnim sektorjem, da bi 
pospešila prehod mladih na trg dela, 
obenem pa pripomogla k oblikovanju na 
inovativnem znanju temelječe družbe, 
razvila uporabne raziskave in ustvarila 
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boljše možnosti na trgu dela za 
diplomante;

Or. en

Predlog spremembe 19
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu), Rovana Plumb, Silvia 
Costa, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da kljub večji vključenosti 
žensk na področju raziskav in tehnologije, 
najnovejše številke Komisije kažejo, da
ženske zasedajo samo 19 % vodilnih 
akademskih mest, čeprav predstavljajo več 
kot polovico univerzitetnih študenov;
[1] Publikacija „She figures 2009 – major 
findings and trends“, Evropska komisija, 
2009.

Or. pt

Predlog spremembe 20
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu), Rovana Plumb, Silvia 
Costa, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da je še zlasti pomembno, da bi 
se pripravile posebne smernice, ki bi pri 
oblikovanju in razvoju inovativnih 
izdelkov in storitev upoštevale vprašanja v 
zvezi z enakostjo med spoloma, za kar pa 
bo potrebno ustrezno usposabljanje 
človeških virov;

Or. pt
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Predlog spremembe 21
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. ugotavlja, da je v času krize bistveno, 
da so nove vrste zelenih delovnih mest 
privlačne za mlade in se zagotovi, da 
programi usposabljanj spodbujajo dostop 
mladih do trga dela in zaposlitvene 
možnosti koristijo tudi njim, s čimer bi se 
reševal problem visoke brezposelnosti med 
državljani do 25. leta starosti in bi se na 
mlado generacijo preneslo znanje o 
uporabi novih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven usposabljanja, zlasti vseživljenjskega 
učenja, ter razvijati tovrstne dejavnosti, da 
bi bolje okrepili inovativnost in 
podjetništvo;

4. poziva k temu, da je treba odpraviti 
pomanjkljiva znanja in spretnosti na 
področju znanosti, tehnologije, 
tehničnega študija in matematike;
poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven usposabljanja, zlasti vseživljenjskega 
učenja, ter razvijati tovrstne dejavnosti, da 
bi bolje okrepili inovativnost in 
podjetništvo;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven usposabljanja, zlasti
vseživljenjskega učenja, ter razvijati 
tovrstne dejavnosti, da bi bolje okrepili 
inovativnost in podjetništvo;

4. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
kakovost usposabljanja, izboljšati dostop 
do vseživljenjskega učenja in poklicnega 
izobraževanja, ter razvijati tovrstne 
dejavnosti, da bi bolje okrepili inovativnost 
in podjetništvo;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven usposabljanja, zlasti vseživljenjskega 
učenja, ter razvijati tovrstne dejavnosti, da 
bi bolje okrepili inovativnost in 
podjetništvo;

4. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven usposabljanja, zlasti vseživljenjskega 
učenja, ter bolje kot sedaj razvijati vse 
tovrstne dejavnosti na vseh ravneh 
usposabljanja, da bi spodbudili
ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo;

Or. fi

Predlog spremembe 25
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven usposabljanja, zlasti vseživljenjskega 
učenja, ter razvijati tovrstne dejavnosti, da 

4. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven usposabljanja, zlasti vseživljenjskega 
učenja, in rednega usposabljanja 
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bi bolje okrepili inovativnost in 
podjetništvo;

zaposlenih z ukrepi, ki bodo omogočali 
njihovo dostopnost in organizacijo, ki 
bodo inkluzivni in nediskriminatorni za 
ženske; vseeno meni, da bi morali biti ti 
ukrepi prvenstveno namenjeni delavcem, 
ki opravljajo manj kvalificirano delo kot 
prej in jim grozi, da bodo zaradi uvedbe 
novih tehnologij izgubili delovno mesto, 
in tistim, ki so bili odpuščeni, ker nimajo 
znanj in spretnosti, ki jih zahteva 
prestrukturiranje in preusmeritev;
opozarja tudi na potrebo po razvoju 
dejavnosti usposabljanj, da bi bolje 
okrepili inovativnost in podjetništvo;

Or. it

Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poudarja, kako pomembno je dvigniti 
raven vseživljenjskega učenja in razvijati 
dejavnosti usposabljanja za vse, da bi 
okrepili ekološke inovacije in podjetništvo 
ter zagotovili, da bo delovna sila znala 
prilagajati svoja znanja in spretnosti glede 
na potrebe trga dela po bolj trajnostnem 
gospodarstvu, osnovanega na konceptih 
kompetenčnega usposabljanja; poziva 
države članice, delodajalce in zaposlene, 
naj upravljanje znanja in spretnosti, ter 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje za 
inovacije priznajo kot skupno 
odgovornost, ki je zapisana v okvirnem 
sporazumu med socialnimi partnerji iz 
leta 2002 o vseživljenjskem učenju; poziva 
Komisijo, naj v ogrodje za vseživljenjsko 
učenje vključi še deveto ključno 
kompetenco na področju okolja, 
podnebnih sprememb in trajnostnega 
razvoja, ki je v družbi znanja bistvenega 



PE458.657v01-00 16/23 AM\857704SL.doc

SL

pomena;

Or. en

Predlog spremembe 27
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, kako pomembno je, da se 
poenostavijo pravila in postopki za 
dostopanje do evropskih raziskovalnih 
programov;

Or. it

Predlog spremembe 28
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, kako pomembno je, da se na 
evropski, pa tudi nacionalni ravni 
ustvarjajo ugodni pogoji in spodbude za 
večjo udeležbo pri doktorskih študijih, pa 
tudi za sodelovanje pri inovativnih 
raziskavah, da bi s tem preprečili beg 
možganov in Uniji omogočili, da uživa 
bistvene ugodnosti in z naprednimi, 
inovativnimi raziskavami in študijem 
krepi svojo konkurenčnost;

Or. el
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Predlog spremembe 29
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, kako pomembno je, da se 
inovacije vključijo v izobraževanje na 
splošno in v vseživljenjsko učenje, da bi 
ustvarili delovno silo, ki se bo sposobna 
odzivati na spreminjajoče se potrebe 
trajnostnega in inovativnega socialno 
tržnega gospodarstva, ki bo ponujalo 
nova, visokokakovostna in trajna delovna 
mesta;

Or. el

Predlog spremembe 30
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba nujno ustvariti 
učinkovito evropsko raziskovalno 
območje, v katerem bi bilo treba odpraviti 
ovire za mobilnost raziskovalcev;

5. meni, da bi bilo treba nujno ustvariti 
učinkovito evropsko raziskovalno 
območje, v katerem bi bilo sodelovanje 
zasnovano prvenstveno na prostovoljnem 
sodelovanju med državami članicami, kjer 
bi bilo treba odpraviti ovire za mobilnost 
raziskovalcev in ustvariti napredno 
evropsko raziskovalno infrastrukturo;

Or. fi

Predlog spremembe 31
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba nujno ustvariti 
učinkovito evropsko raziskovalno 
območje, v katerem bi bilo treba odpraviti 
ovire za mobilnost raziskovalcev;

5. meni, da bi bilo treba nujno ustvariti 
učinkovito evropsko raziskovalno 
območje, v katerem bi bilo treba odpraviti 
ovire za mobilnost raziskovalcev, za 
optimalno uporabo potenciala novih držav 
članic pa bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti njihovim raziskovalcem;

Or. en

Predlog spremembe 32
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. podpira cilj, po katerem naj bi se 
število raziskovalcev v EU do leta 2020 
povečalo za milijon, in ugotavlja, da bi 
imela takšna velikanska naložba 
pomembne multiplikacijske učinke na 
zaposlovanje, hkrati pa meni, da je ta cilj 
zelo ambiciozen in se zavzema, da bi se za 
vsako posamezno državo določili cilji in 
vsebinska prizadevanja, saj javni sektor 
nima nujno zadostnih proračunskih 
sredstev, tako da se bo kljub resnični 
potrebi po večjem številu delovnih mest za 
raziskovalce v višje- in visokošolskih 
ustanovah ter javnih raziskovalnih 
inštitutih večji del novih raziskovalcev 
zaposlil v zasebnem sektorju, in meni, da 
bi bilo treba večjo pozornost nameniti ne 
številu raziskovalcev, pač pa njihovi 
inovacijski sposobnosti, kakovosti njihove 
izobrazbe, evropski delitvi dela na 
področju raziskav, virom za raziskave in 
njihovi kakovosti;

Or. fi
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Predlog spremembe 33
Edite Estrela, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu), Rovana Plumb, Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da je glede na premajhno 
število višje- in visokošolskih študentov s 
področja znanosti in tehnologije treba 
ukrepati, da bi se preprečilo opuščanje 
tovrstnega študija ali to, da bi bili 
študentje pri izbiri izobraževalne ustanove 
omejeni zaradi finančnih razlogov, zato je 
treba še naprej spodbujati dostop do 
bančnih posojil, ki jih delno lahko 
financirajo države članice;

Or. pt

Predlog spremembe 34
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva k oblikovanju posebne pobude 
EU za pritegnitev deklet v poklice na 
področju matematike, informatike, 
naravoslovja in tehnologije ter za boj proti 
stereotipom, ki v teh poklicih še vedno 
prevladujejo; poudarja, da je v boju proti 
takšnim stereotipom bistvenega pomena 
vloga medijev in izobraževanja;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po spodbujanju 
politik, ki bodo spodbudile raziskovalce, 
da bodo ostali v svoji državi članici, za kar 
je treba spodbujati privlačne delovne 
pogoje v javnih raziskovalnih inštitutih;

Or. it

Predlog spremembe 36
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja pomembnost zmanjševanja 
birokracije in ovir za mobilnost 
raziskovalcev, da se zagotovi, da lahko iz 
drugih inovativnih gospodarstev v 
Evropsko unijo prinesejo ideje ter 
inovativne rešitve in tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priporoča, da bi bilo treba inovativnost 
spodbujati tudi s projekti skupnih 
čezmejnih projektov v javnem sektorju, 
tako da bi bolje kot doslej usklajevali 

6. priporoča, da bi bilo treba inovativnost 
spodbujati za to, da bi v celoti izkoristili 
njen potencial za večjo zaposljivost in bi se 
odzvali na zahteve podjetij v novem 
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sredstva EU in držav članic in regionalna 
javna sredstva ter zmanjšali s tem 
povezano birokracijo, pa tudi z ukrepi za 
spodbujanje naložb tveganega kapitala v 
podjetja s potencialom rasti.

trajnostnem gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 38
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priporoča, da bi bilo treba inovativnost 
spodbujati tudi s projekti skupnih 
čezmejnih projektov v javnem sektorju, 
tako da bi bolje kot doslej usklajevali 
sredstva EU in držav članic in regionalna 
javna sredstva ter zmanjšali s tem 
povezano birokracijo, pa tudi z ukrepi za 
spodbujanje naložb tveganega kapitala v 
podjetja s potencialom rasti.

6. priporoča, da bi bilo treba inovativnost 
spodbujati tudi s projekti skupnih 
čezmejnih projektov v javnem sektorju, 
odpravo zakonskih ovir za uporabo javnih 
naročil za spodbujanje inovacij, 
premikom v smeri opredelitve 
minimalnega cilja glede deleža javnih 
naročil, namenjenih spodbujanju 
inovacij, in tako da bi bolje kot doslej 
usklajevali sredstva EU in držav članic in 
regionalna javna sredstva ter zmanjšali s 
tem povezano birokracijo, na ta način pa 
spodbudili udeležbo zlasti malih in 
srednjih podjetij, da bi dalje spodbudili 
uporabo javnih podatkov, izboljšali dostop 
do raziskovalnih dosežkov in izboljšali 
njihovo izkoriščanje, pa tudi z ukrepi za 
spodbujanje naložb tveganega kapitala v 
podjetja s potencialom rasti.

Or. fi

Predlog spremembe 39
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da se v Uniji ugotovitve raziskav 
v tržne namene izkoriščajo prepočasi ali v 
premajhni meri in priporoča ustanovitev 
podjetniških inkubatorjev, ki bodo ob 
aktivnem iskanju inovacij v stiku z višjimi 
in visokimi šolami ter raziskovalnimi 
ustanovami, njihova naloga pa bo 
spodbujanje tržnega izkoriščanja 
ugotovitev raziskav, naprimer s 
podjetniškimi stiki ali pomočjo pri iskanju 
„poslovnih angelov“ ali začetnega 
kapitala za ustanavljanje novih podjetij;

Or. fi

Predlog spremembe 40
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bo povpraševanje po 
inovativnih izdelkih in trg zanje večji, če 
bomo inovacije spodbujali z ustvarjanjem 
novih tržnih priložnosti;

Or. it

Predlog spremembe 41
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ugotavlja, da bi morali raziskovalni 
projekti, za katera se namenjajo finančna 
sredstva, voditi do bistvenih rezultatov in 
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da bi bilo treba produktivnost inovacij 
meriti s pomočjo ustreznih kazalnikov 
spremljanja;

Or. fi

Predlog spremembe 42
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je za popoln uspeh 
pobude o Uniji inovacij treba sprejeti 
celosten pristop k oblikovanju politik in 
določanju instrumentov za raziskave in 
inovacije, organizirati čvrsto usklajevanje 
med institucijami, v postopke izbiranja in 
sprejemanja odločitev pa v večji meri 
pritegniti in neposredno vključevati vse 
ustrezne zainteresirane strani;

Or. it


