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Predlog spremembe 1
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi lahko hiter razvoj proti 
Uniji inovacij in začetek pilotnega 
projekta evropskih socialnih inovacij 
močno vplivala na produktivnost in 
omogočila vzdržno evropsko rast in 
ustvarjanje novih delovnih mest;

1. poudarja, da bo napredek proti Uniji 
inovacij, ki bo podprt z usklajenimi 
pobudami Komisije in močno zavezanostjo 
držav članic, ustvarjal nove priložnosti za 
podjetja, zlasti inovativna mala in srednja 
podjetja, še naprej dobro podpiral 
ustvarjanje novih delovnih mest in 
omogočal vzdržno evropsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi lahko hiter razvoj proti 
Uniji inovacij in začetek pilotnega 
projekta evropskih socialnih inovacij 
močno vplivala na produktivnost in 
omogočila vzdržno evropsko rast in 
ustvarjanje novih delovnih mest;

1. poudarja, da evropski notranji trg 
pozitivno prispeva k uveljavljanju
inovacij, s tem pa na rast in ustvarjanje 
novih delovnih mest, saj spodbuja 
konkurenčnost in povečuje potrošniški 
potencial za inovativne proizvode in 
storitve; pozdravlja široko zastavljeni 
strateški pristop Komisije, ki združuje 
instrumente na podlagi ponudbe in 
povpraševanja s sektorskimi instrumenti;

Or. de
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Predlog spremembe 3
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora Komisija postaviti 
pomisleke državljanov v ospredje Unije 
inovacij in začeti odprt dialog z 
zainteresiranimi stranmi, ki zastopajo 
pravice državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opominja, da naj bi bil cilj glede 
vlaganja 3 % BDP v raziskave sestavljen 
iz dvoodstotnega zasebnega in 
enoodstotnega javnega deleža; ugotavlja, 
da so na področju zasebnega vlaganja v 
raziskave še vedno nekatere 
pomanjkljivosti, ki jih bo mogoče rešiti 
samo s prilagoditvijo regulativnega okolja 
podjetjem, vključno z malimi in srednjimi; 
še posebej podpira delo Komisije za 
oblikovanje novega vodilnega kazalnika, 
ki bo temeljil na stvarni uspešnosti 
inovacij, saj bi bilo bolj sporočilno od 
merjenja uspešnosti s številčnimi cilji;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja namero Komisije za 
izboljšanje okvirnih pogojev inovacije v 
podjetjih, zlasti v zvezi s pravicami 
intelektualne lastnine ni razvojem patenta 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da ima tudi standardizacija 
pomembno vlogo pri spodbujanju inovacij 
ter pomoči malim in srednjim podjetjem 
pri dostopanju do novih trgov; pozdravlja 
prihodnji predlog Komisije v zvezi s tem, 
zlasti pa razširitev standardov na storitve;

Or. en

Predlog spremembe 7
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je prepričan, da mora biti strategija 
enotnega trga v pokrizni Evropi vsekakor 
oblikovana tako, da bo okrepila socialno 
kohezijo, zagotovila celovitost trga in 
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spodbudila inovacije; podpira pobudo 
Komisije za pilotni projekt za evropske 
socialne inovacije, ki bo zagotovila, da 
bodo inovativne zamisli za proizvode, 
storitve in poslovne modele povezane s 
socialnimi potrebami evropskih 
državljanov in potrošnikov, ter jih bodo 
izpolnjevale;

Or. en

Predlog spremembe 8
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da so inovacije in ustvarjalnost 
ključ do gospodarske oživitve Unije in da 
ne smemo podcenjevati pomena 
pretvarjanja evropskih znanstvenih in 
tehnoloških prodornih dosežkov v nove 
proizvode in storitve; pričakuje, da bo 
Komisija v prihodnjih proračunih Unije 
namenila dovolj sredstev za raziskave in 
razvoj, da bo zagotovila vzdržno 
gospodarsko rast, ustvarjanje novih 
delovnih mest, čim večji izkoristek 
socialnih ugodnosti in konkurenčno noto, 
ki jo Evropa potrebuje, da bo prehitela 
največja svetovna gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 



AM\859447SL.doc 7/26 PE458.836v02-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. podpira pripravljenost Komisije za 
oživitev spregledane intelektualne 
lastnine; verjame, da bi utegnila biti ena 
od možnosti za to oblikovanje evropskega 
patentnega sklada, ki bi s sistemom 
dovoljenj v korist evropskih podjetij, zlasti 
inovativnih malih in srednjih podjetij, 
ustvaril patentne skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba mikro, malim in 
srednjim podjetjem s povečevanjem 
možnosti za udeležbo v različnih 
inovativnih projektih omogočiti dostop do 
ugodnega financiranja; poziva Komisijo, 
naj ustrezno ukrepa za boljše delovanje 
evropskih programov financiranja, tako da 
bodo nagrajevali podjetja, ki spodbujajo 
inovativne projekte;

2. poudarja, da je treba hitro rastočim in 
inovativnim malim in srednjim podjetjem 
omogočiti dostop do ugodnega financiranja 
z razpoložljivimi ureditvami glede 
kreditnih in posojilnih jamstev; meni, da 
je nujno izvajati obstoječe programe na 
ravni posameznih držav članic in ravni 
EU, in pozdravlja pomembno vlogo 
posojil Evropske investicijske banke za 
mala in srednja podjetja; poudarja, da je 
treba izboljšati evropski trg tveganega 
kapitala, tako da bo na voljo več 
naložbenih spodbud za zasebne vlagatelje, 
da se odpravijo prepreke za čezmejno 
delovanje skladov tveganega kapitala in 
olajša vstop inovativnih podjetij na borzo;
poziva Komisijo, naj ustrezno ukrepa za 
boljše delovanje evropskih programov 
financiranja, tako da bodo poenostavili 
zapletene postopke in omogočili več 
finančnih sredstev, zlasti za program za 
konkurenčnost in inovacije (CIP); 

Or. de
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Predlog spremembe 11
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba mikro, malim in 
srednjim podjetjem s povečevanjem 
možnosti za udeležbo v različnih 
inovativnih projektih omogočiti dostop do 
ugodnega financiranja; poziva Komisijo, 
naj ustrezno ukrepa za boljše delovanje 
evropskih programov financiranja, tako da 
bodo nagrajevali podjetja, ki spodbujajo 
inovativne projekte;

2. poudarja, da je treba mikro, malim in 
srednjim podjetjem s povečevanjem 
možnosti za udeležbo v različnih 
inovativnih projektih omogočiti dostop do 
ugodnega financiranja; poziva Komisijo, 
naj ustrezno ukrepa za boljše delovanje 
evropskih programov financiranja, zlasti 
glede izbora podjetij, pa tudi za lažji 
dostop mikro, malih in srednjih podjetij, 
ki sledijo inovativnim pristopom;

Or. de

Predlog spremembe 12
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba mikro, malim in 
srednjim podjetjem s povečevanjem 
možnosti za udeležbo v različnih 
inovativnih projektih omogočiti dostop do 
ugodnega financiranja; poziva Komisijo, 
naj ustrezno ukrepa za boljše delovanje 
evropskih programov financiranja, tako da 
bodo nagrajevali podjetja, ki spodbujajo 
inovativne projekte;

2. poudarja, da je treba povečati, 
spodbuditi in zagotoviti financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v EU; zlasti 
poudarja, da je treba mikro, malim in 
srednjim podjetjem s povečevanjem
možnosti za udeležbo v različnih 
inovativnih projektih omogočiti dostop do 
ugodnega financiranja; poziva Komisijo, 
naj ustrezno ukrepa za boljše delovanje 
evropskih programov financiranja, tako da 
bodo nagrajevali podjetja, ki spodbujajo 
inovativne projekte; še posebej obžaluje 
pomanjkanje finančnih sredstev za 
ključne instrumente za raziskave, 
inovacije in razvoj, ki so bili že sprejeti, 
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kot je strateški načrt za energetsko 
tehnologijo (načrt SET);

Or. en

Predlog spremembe 13
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje, da se strokovnjaki iz 
akademskih krogov še vedno srečujejo z 
ovirami za prosto gibanje, na primer s 
prenosljivostjo pokojninskih pravic; 
poudarja, da je treba razviti sistem, ki bo 
dejavno spodbujal mobilnost 
znanstvenikov in raziskovalcev med 
evropskimi univerzami in akademskimi 
središči; poudarja, da bi to spodbodlo 
izmenjavo znanja ter bi močno koristilo 
inovacijam in nastajanju evropskega 
gospodarstva znanja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva, naj evropsko pilotno 
inovacijsko partnerstvo s področja 
aktivnega in zdravega staranja zajame vse 
zadevne politike na ravni EU, zlasti s 
področja varstva potrošnikov in 
informiranja, s čimer bi znatno prispevali 
k splošnemu cilju tega partnerstva – da bi 
do leta 2020 državljanom omogočili, da bi 
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dlje živeli aktivno, neodvisno in v dobrem 
zdravju;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno zagovarja akcijski načrt za 
ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen 
na mikro, mala in srednja podjetja na 
mestnih in podeželskih območjih, tako da 
bi zaposlovala mlade ljudi;

3. priznava, da so usklajeni predpisi glede 
proizvodov na notranjem trgu, in sicer s 
področja okoljskih inovacij, pomemben 
pogoj za uveljavljanje inovativnih 
proizvodov; spodbuja Komisijo, naj v 
svojih prihodnjih ocenah učinka skrbno 
preuči, kako nadaljnje usklajevanje za 
okoljske inovacije vpliva na 
konkurenčnost, delovna mesta in okolje, 
ter pri tem upošteva potrebe malih in 
srednjih podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno zagovarja akcijski načrt za 
ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen 
na mikro, mala in srednja podjetja na 
mestnih in podeželskih območjih, tako da 
bi zaposlovala mlade ljudi;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 17
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno zagovarja akcijski načrt za 
ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen na 
mikro, mala in srednja podjetja na mestnih 
in podeželskih območjih, tako da bi 
zaposlovala mlade ljudi;

3. močno zagovarja akcijski načrt za 
ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen na 
mikro, mala in srednja podjetja na mestnih 
in podeželskih območjih, tako da bi 
zaposlovala mlade ljudi; poudarja, da bi 
zelene tehnološke inovacije omogočile 
hitrejši premik k bolj trajnostnemu 
gospodarstvu in spodbudile ustvarjanje 
novih delovnih mest, visoki standardi na 
socialnem, okoljskem področju in 
področju varstva potrošnikov pa 
spodbudili podjetja k delovanju v to smer;

Or. en

Predlog spremembe 18
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno zagovarja akcijski načrt za 
ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen na 
mikro, mala in srednja podjetja na mestnih 
in podeželskih območjih, tako da bi 
zaposlovala mlade ljudi;

3. močno zagovarja akcijski načrt za 
ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen na 
mikro, mala in srednja podjetja na mestnih, 
pa tudi podeželskih in oddaljenih 
območjih, tako da bi se podjetja dejansko 
udejstvovala v javnem sektorju z razvojem 
inovativnih rešitev za izvajanje javnih 
storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno zagovarja akcijski načrt za 
ekološke inovacije, ki bi bil osredotočen na 
mikro, mala in srednja podjetja na mestnih 
in podeželskih območjih, tako da bi 
zaposlovala mlade ljudi;

3. poziva Komisijo, naj pri pripravi 
končne različice akta za enotni trg 
razmisli o vključitvi strategije za 
oblikovanje trajnostnega enotnega trga na 
podlagi člena 11 PDEU z razvojem 
vključujočega, nizkoogljičnega, zelenega 
gospodarstva znanja, med drugim z ukrepi 
za okrepitev raziskav in razvoja ter 
inovacij za čistejše tehnologije; močno 
zagovarja akcijski načrt za ekološke 
inovacije, ki bi bil osredotočen na mikro, 
mala in srednja podjetja na mestnih in 
podeželskih območjih, tako da bi 
zaposlovala mlade ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti podjetij za sodelovanje v 
projektih, ki jih financira EU;

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti podjetij za sodelovanje v 
projektih, ki jih financira EU; poudarja, da 
je treba okrepiti zmožnosti malih in 
srednjih podjetij za zasnovo projektov in 
pisanje predlogov, vključno s tehnično 
podporo in ustreznimi izobraževalnimi 
programi; 

Or. en
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Predlog spremembe 21
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je pomembno pospešiti
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti podjetij za sodelovanje v 
projektih, ki jih financira EU;

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije in manj birokratsko 
zasnovati vloge za subvencije, da bi 
povečali možnosti podjetij za sodelovanje 
v projektih, ki jih financira EU;

Or. de

Predlog spremembe 22
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti podjetij za sodelovanje v 
projektih, ki jih financira EU;

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti podjetij za sodelovanje v 
projektih, ki jih financira EU; poudarja, da 
bodo poenostavljeni postopki zagotovili 
učinkovito rabo javnih sredstev in 
preprečili izdatke za zapletena pravila, 
upravne prepreke in nesorazmeren 
nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 23
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti podjetij za sodelovanje v 
projektih, ki jih financira EU;

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje upravnih postopkov za 
udeležbo v evropskih programih za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti za sodelovanje podjetij v 
projektih, ki jih financira EU;

Or. en

Predlog spremembe 24
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je pomembno pospešiti 
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, da bi povečali 
možnosti podjetij za sodelovanje v 
projektih, ki jih financira EU;

4. poudarja, da je pomembno pospešiti
poenostavljanje evropskih programov za 
raziskave in inovacije, kadar je potrebno, 
in povečati dostop podjetij do projektov, ki 
jih financira EU, ob uspešnem poslovanju 
pa bi morali ta sredstva vrniti kot posojilo;

Or. nl

Predlog spremembe 25
Mitro Repo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, kako pomemben bo 
učinkovit patent Skupnosti za oblikovanje 
notranjega trga za raziskave in inovacije, 
in standardizacija za razvoj inovativnih 
proizvodov;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da so za inovativna podjetja, 
ki so dejavna pri raziskavah in razvoju 
pomembni alternativni viri financiranja, 
zlasti za financiranje projektov za prenos 
rezultatov teh dejavnosti na trg 
sodelovanju z univerzami in akademskimi 
središči; zlasti podpira oblikovanje 
vseevropskih instrumentov tveganega 
kapitala, ki bi povezali javne in zasebne 
naložbe, s čimer bi ustvarili učinkovitejše 
okolje za financiranje inovativnih malih 
in srednjih podjetij z visoko rastjo, in 
poziva Komisijo, naj sodeluje s 
strokovnimi organi Evropske investicijske 
banke, Evropskega investicijskega sklada 
in držav članic, da bi to uveljavili kot 
prednostno nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj podpira 
prizadevanja javnega sektorja za 
sprejemanje inovativnih pristopov, pri 
čemer preskušajo nove tehnologije in 
postopke ter razširjajo najboljšo prakso v 
javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo 
in uveljavilo politike, usmerjene k 
državljanom;

5. poziva Komisijo, naj podpira 
prizadevanja javnega sektorja za 
sprejemanje inovativnih pristopov, pri 
čemer preskušajo nove tehnologije in 
postopke, na primer na področju e-
uprave, ter razširjajo najboljšo prakso v 
javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo 
in uveljavilo politike, usmerjene k 
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državljanom;

Or. de

Predlog spremembe 28
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj podpira 
prizadevanja javnega sektorja za
sprejemanje inovativnih pristopov, pri 
čemer preskušajo nove tehnologije in 
postopke ter razširjajo najboljšo prakso v 
javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo 
in uveljavilo politike, usmerjene k 
državljanom;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpirajo prizadevanja javnega sektorja za 
sprejemanje inovativnih pristopov za e-
upravo, na primer e-zdravje in e-javna 
naročila,in spodbuja javno upravo, naj v 
celoti izkoristi nove tehnologije in 
postopke ter razširja najboljšo prakso v 
javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo 
in uveljavilo politike, usmerjene k 
državljanom in potrošnikom;

Or. en

Predlog spremembe 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj podpira 
prizadevanja javnega sektorja za 
sprejemanje inovativnih pristopov, pri 
čemer preskušajo nove tehnologije in 
postopke ter razširjajo najboljšo prakso v 
javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo 
in uveljavilo politike, usmerjene k 
državljanom;

5. poziva Komisijo, naj podpira 
prizadevanja javnega sektorja za 
sprejemanje inovativnih pristopov za e-
upravo, na primer e-zdravje in e-javna 
naročila, in spodbuja javno upravo, naj v 
celoti izkoristi nove tehnologije in 
postopke ter razširja najboljšo prakso v 
javni upravi, kar bo zmanjšalo birokracijo 
in uveljavilo politike, usmerjene k 
državljanom;
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Or. it

Predlog spremembe 30
Mitro Repo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da mora biti javni sektor za 
zgled s spodbujanjem čezmejnih 
elektronskih javnih naročil in z 
okrepitvijo javnega zaupanja v notranji 
digitalni trg;

Or. en

Predlog spremembe 31
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva zlasti
Komisijo, naj pojasni zadevna pravila in na 
splošno omogoči javnim organom, da bodo 
tovrstna javna naročila dejansko uporabili;

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva Komisijo, naj 
zlasti pojasni zadevna pravila in na splošno 
omogoči javnim organom, da bodo 
tovrstna javna naročila dejansko uporabili;
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo vključitev meril s področja 
socialnih dejavnosti, okolja in pravične 
trgovine v javna naročila;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva zlasti
Komisijo, naj pojasni zadevna pravila in na 
splošno omogoči javnim organom, da bodo 
tovrstna javna naročila dejansko uporabili;

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva Komisijo, naj 
v okviru splošne revizije pravnega okvira 
za javna naročila zlasti pojasni in 
poenostavi zadevna pravila in na splošno 
omogoči javnim organom, da bodo 
tovrstna javna naročila dejansko uporabili;

Or. en

Predlog spremembe 33
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva zlasti
Komisijo, naj pojasni zadevna pravila in 
na splošno omogoči javnim organom, da 
bodo tovrstna javna naročila dejansko
uporabili;

6. meni, da obstaja velik neizkoriščen 
potencial za spodbujanje inovacij z 
javnimi naročili; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo uporabo 
elektronskih, zlasti pa predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poudarja, da bi 
morala biti mala in srednja podjetja 
dejavneje vključena v proces iskanja 
novih, inovativnih rešitev za izvajanje 
javnih storitev, vključno s socialnimi in 
okoljskimi; poziva Komisijo, naj zlasti
poenostavi zadevna pravila o državni 
pomoči in javnih naročilih in vanje po 
potrebi uvede več prožnosti ter tako 
omogoči javnim organom, da bodo 
tovrstna javna naročila bolje uporabili kot 
orodje za podporo inovacijam;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva zlasti
Komisijo, naj pojasni zadevna pravila in 
na splošno omogoči javnim organom, da 
bodo tovrstna javna naročila dejansko 
uporabili;

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva Komisijo, naj 
zlasti pojasni zadevne predpise in s tem 
podpre javne organe, da bodo tovrstna 
javna naročila pregledno uporabljali ob 
spoštovanju veljavnih konkurenčnih 
pravil;

Or. de

Predlog spremembe 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije; poziva zlasti 
Komisijo, naj pojasni zadevna pravila in na 
splošno omogoči javnim organom, da bodo 
tovrstna javna naročila dejansko uporabili;

6. poziva Komisijo, države članice ter 
lokalne in regionalne organe, naj 
spodbujajo uporabo predkomercialnih 
javnih naročil, vključno s skupnimi in 
elektronskimi javnimi naročili, ob čemer 
je treba spoštovati pravila o varstvu 
podatkov, kot sestavnega del evropske 
inovacijske strategije s posebnim 
upoštevanjem javnih naročil, povezanih z 
inovacijskimi partnerstvi; poziva zlasti 
Komisijo, naj pojasni zadevna pravila s
smernicami in tako omogoči javnim 
organom, da bodo tovrstna javna naročila 
čim bolje uporabili;
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Or. it

Predlog spremembe 36
Mitro Repo

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. odločno poziva Evropsko komisijo, naj 
vloži zakonodajne predloge, ki so potrebni 
za vzpostavitev popolnoma delujočega 
digitalnega enotnega trga do leta 2015, saj 
bi to znatno izboljšalo okvirne pogoje za 
inovacije; poudarja, da morajo biti 
pobude ambiciozno zastavljene zlasti na 
najpomembnejših področjih, kot so 
avtorske pravice, dajatve za zasebno 
kopiranje, e-trgovina, vključno s 
potrošniško politiko v e-trgovini, in 
uporaba informacij iz javnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. odločno podpira raziskovalni program 
Komisije za inovacije v malih podjetjih 
EU za prepoznavanje izzivov v tehnološko 
podprtem javnem sektorju in financiranje 
projektov raziskav in razvoja za iskanje 
novih rešitev za obstoječe in 
novoporajajoče se težave, in Komisijo 
poziva, naj to zajame kot prvo prednostno 
nalogo;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo strategijo in odprt dialog o 
spoprijemanju z visokimi cenami na 
notranjem trgu, zlasti za osnovne dobrine 
in storitve, ter naj podpirajo cenovno 
ugodne inovativne proizvode, ne da bi pri 
tem ogrožali plače.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 39
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo strategijo in odprt dialog o 
spoprijemanju z visokimi cenami na 
notranjem trgu, zlasti za osnovne dobrine 
in storitve, ter naj podpirajo cenovno 
ugodne inovativne proizvode, ne da bi pri 
tem ogrožali plače.

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo akcijski načrt za spoprijemanje
z visokimi cenami na notranjem trgu, zlasti 
za osnovne dobrine in storitve, ter naj 
podpirajo cenovno ugodne inovativne 
proizvode, ne da bi pri tem ogrožali plače.

Or. de

Predlog spremembe 40
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo strategijo in odprt dialog o 
spoprijemanju z visokimi cenami na 
notranjem trgu, zlasti za osnovne dobrine 
in storitve, ter naj podpirajo cenovno 
ugodne inovativne proizvode, ne da bi pri 
tem ogrožali plače.

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
postavijo dokončanje enotnega trga v 
ospredje inovacijske politike, vključno z 
ukrepi za spodbujanje digitalnega 
enotnega trga, saj bo to omogočilo 
konkurenčnejše cene za potrošnike, 
podprlo razvoj inovativnih proizvodov, 
spodbodlo ustvarjanje novih delovnih 
mest v EU in ustvarilo nove možnosti za 
rast EU na vodilnih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 41
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo strategijo in odprt dialog o 
spoprijemanju z visokimi cenami na 
notranjem trgu, zlasti za osnovne dobrine 
in storitve, ter naj podpirajo cenovno 
ugodne inovativne proizvode, ne da bi pri 
tem ogrožali plače.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 42
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo strategijo in odprt dialog o 

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo strategijo in odprt dialog o 
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spoprijemanju z visokimi cenami na 
notranjem trgu, zlasti za osnovne dobrine 
in storitve, ter naj podpirajo cenovno 
ugodne inovativne proizvode, ne da bi pri 
tem ogrožali plače.

spoprijemanju z visokimi cenami na 
notranjem trgu, zlasti za osnovne dobrine 
in storitve, ter naj podpirajo cenovno 
ugodne inovativne proizvode, storitve in 
poslovne modele, da bi povečali 
konkurenčnost Evropske unije.

Or. nl

Predlog spremembe 43
Catherine Soullie

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da bi bilo treba povečati javno 
financiranje za inovacije; zato poziva 
Komisijo, naj pregleda pravila glede 
državne pomoči, obenem pa naj omogoči 
več prožnosti pri 50-odstotni meji za javno 
sofinanciranje; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da podjetja ob ustanovitvi 
nimajo dovolj dostopa do finančnih 
sredstev; zato poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti za oblikovanje evropskega 
sklada tveganega kapitala, ki bi bil 
zmožen predkomercialnih naložb v 
zgodnje faze preskusa koncepta in 
poslovni razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj posodobijo 
svoje izobraževalne sisteme, zlasti na 
znanstvenem področju; spodbuja večje 
posvetovanje in tesnejše partnerstvo med 
podjetji in univerzami, s čimer bi 
zagotovili, da bo med študijem pridobljeno 
znanje čim bolje ustrezalo zahtevam 
različnih gospodarskih sektorjev; 
poudarja, da je pomembno povečati 
privlačnost evropskih visokošolskih 
ustanov za raziskovalce, zato podpira, da 
bi postal evropski štipendijski sistem 
Marie Curie stalen, saj ima odločilno 
vlogo pri spodbujanju mobilnosti 
raziskovalcev v Evropski uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba pospešiti in 
posodobiti oblikovanje standardov, da bi 
bolje omogočali medsebojno povezljivost 
in spodbudili inovacije na hitro rastočih 
svetovnih trgih;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v okviru okrepljenega sodelovanja hitro 
sprejmejo evropski patent in evropski 
sistem patentnega prava;

Or. de

Predlog spremembe 48
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. pozdravlja načrtovano pobudo 
Komisije za hitrejše in posodobljeno 
opredeljevanje evropskih standardov, 
zlasti prilagoditve glede na posebno 
dinamiko sektorja informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ter boljši 
dostop do standardov za mala in srednja 
podjetja;

Or. de

Predlog spremembe 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. vztraja, da je pomembno doseči 
pravilno delujoč evropski raziskovalni 
prostor do leta 2014, in sicer z 
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vzpostavitvijo krovne strukture 
upravljanja, ki bi sčasoma uskladila 
nacionalne programe, poenostavila 
upravna pravila in povečala čezmejno 
mobilnost raziskovalcev; 

Or. en


