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Predlog spremembe 1
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupni strateški okvir 
spodbuja usklajevanje med programi 
raziskav in inovacij ter kohezijskimi skladi;

1. poziva, naj skupni strateški okvir 
spodbuja usklajevanje med programi 
raziskav in inovacij ter kohezijskimi skladi;
meni, da je usklajenost skupnega 
strateškega okvirja in industrijske politike 
prav tako zelo pomembna;

Or. en

Predlog spremembe 2
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupni strateški okvir 
spodbuja usklajevanje med programi 
raziskav in inovacij ter kohezijskimi skladi;

1. poziva, naj skupni strateški okvir 
spodbuja usklajevanje med programi 
raziskav in inovacij ter kohezijskimi skladi, 
ne da bi slednjim odvzeli sredstva;

Or. el

Predlog spremembe 3
Louis Grech, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupni strateški okvir 
spodbuja usklajevanje med programi 

1. meni, da na področju raziskav in 
inovacij Evropska unija zaostaja za 
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raziskav in inovacij ter kohezijskimi skladi; večjimi gospodarstvi, kot sta gospodarstvi 
ZDA in Japonske, pa tudi za ogromnimi 
gospodarstvi v vzponu, kot je kitajsko; 
zato smatra za spodbudno, da Komisija 
predlaga skupen strateški okvir, ki bi 
zagotavljal, da se sredstva EU za raziskave 
in inovacije učinkovito porabljajo; meni, 
da je za nadaljnji razvoj izobraževanja, 
raziskav in inovacij ter za doseganje cilja, 
da bi v raziskave in razvoj vložili 3 % 
BDP, potreben bolj sistematičen pristop;
poziva, naj skupni strateški okvir spodbuja 
usklajevanje med programi raziskav in 
inovacij ter kohezijskimi skladi, vendar ne 
v škodo sredstev, ki so dodeljena tem 
skladom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je sinergija med državnimi 
upravami (na vseh ravneh), univerzami in 
raziskovalnimi inštituti, podjetji in MSP 
ter civilno družbo prav tako ključnega 
pomena za uspešno uskladitev raziskav in 
potreb družbe;

Or. el

Predlog spremembe 5
Louis Grech, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je prepričan, da so vlaganja v 
raziskave, inovacije in izobraževanje 
ključni elementi za doseganje visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva v Evropi; podpira dejstvo, da 
bi ponovni zagon enotnega trga odprl 
nova obzorja v sektorju raziskav in 
inovacij s poudarkom na znanju in 
tehnologiji, ki tvorita gonilno silo 
prihodnjega gospodarskega razvoja 
konkurenčne družbe, ki temelji na 
storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 6
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja vlogo, ki bi jo lahko imela 
standardizacija pri spodbujanju raziskav 
in inovacij, saj bi prispevala h 
konkurenčnosti in nudila potrošnikom 
večjo varnost; zato poziva, naj se tudi 
pomembnost, pripisana standardizaciji, 
upošteva kot eno od meril ocenjevanja 
projektov;

Or. el

Predlog spremembe 7
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. je prepričan, da sta inovativnost in 
ustvarjalnost ključnega pomena za 
gospodarsko okrevanje in da ne smemo 
podcenjevati pomembnosti pretvarjanja 
znanstvenih in tehnoloških odkritij Unije 
v novo blago in storitve; pričakuje, da 
bodo dodeljena zadostna sredstva in nova 
vlaganja, da se ustvari pristen enotni trg 
za znanje, ki bo privabil več podjetij in 
poslovnežev, ki spodbujajo inovacije, 
ustvaril nova delovna mesta z visoko 
dodano vrednostjo in obravnaval glavne 
družbene izzive;

Or. en

Predlog spremembe 8
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja omrežij 
odličnosti ter povezave politik in strategij 
EU, ki jih izvajajo države članice, s 
krepitvijo vloge regionalnih in lokalnih 
oblasti;

2. poudarja pomen oblikovanja omrežij 
odličnosti ter povezave politik in strategij 
EU, ki jih izvajajo države članice, s 
krepitvijo vloge regionalnih in lokalnih 
oblasti; meni, da bi združevanje finančnih 
sredstev držav članic, ki so dodeljena 
raziskavam in inovacijam, doprineslo 
večjo dodano vrednost v smislu rezultatov, 
in sicer z odpiranjem novih priložnosti za 
financiranje velikih strateških projektov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Ashley Fox
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja omrežij 
odličnosti ter povezave politik in strategij 
EU, ki jih izvajajo države članice, s 
krepitvijo vloge regionalnih in lokalnih 
oblasti;

2. poudarja pomen oblikovanja omrežij 
odličnosti ter povezave, kjer je to 
primerno, politik in strategij EU, ki jih 
izvajajo države članice, s krepitvijo vloge 
regionalnih in lokalnih oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. je zaskrbljen zaradi upravnih bremen, 
ki jih povzročajo trenutna pravila, zaradi 
katerih programi EU za raziskave in 
inovacije ne privabljajo univerz, 
raziskovalnih centrov in industrije ter še 
posebej ne malih in srednjih podjetij; 
opozarja na potrebo po ravnovesju med 
nadzorom izdatkov in birokracijo, ki jo ta 
nadzor povzroča; poziva Komisijo, naj za 
vzpostavitev takšnega ravnovesja preuči 
možnosti za dodatno poenostavitev 
postopkov in za uvajanje manj strogih 
obveznosti glede poročanja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Lara Comi, Ashley Fox, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)



PE467.031v01-00 8/25 AM\869524SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva naj skupni strateški okvir 
nadaljuje z upravnimi poenostavitvami na 
podlagi razvoja bolj standardiziranega 
niza pravil, ki vključujejo vse udeležence 
programov EU za raziskave in inovacije; 
se strinja s Komisijo, da so evropski 
standardi pomemben korak za trženje 
rezultatov raziskav in za potrjevanje 
tehnologij ter da lahko to ključno vlogo 
igrajo le, če uspejo držati korak z 
razvojem tehnologij in vedno hitrejšimi 
razvojnimi cikli izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Louis Grech, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. je prepričan, da so za zagotavljanje 
evropske konkurenčnosti na svetovni 
ravni potrebne nujne izboljšave, da se 
razrešijo nerešena vprašanja, med 
drugimi tudi pravice intelektualne 
lastnine, še posebej patent Skupnosti, 
evropska standardizacija, javna naročila 
in dostop do zasebnega financiranja; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba spodbujati 
oblikovanje javno-zasebnih partnerstev; 
poziva k poenostavitvi skupnih tehnoloških 
pobud, da bi preprečili usmerjanje 
finančnih sredstev v omejeno število 
projektov, ter tudi k poenostavitvi pravil 
državne pomoči z mehanizmi, kot so tiho 
soglasje in skupinske izjeme, da 
dolgotrajni postopki ne bi ovirali inovacij;

3. poudarja, da je treba spodbujati 
oblikovanje javno-zasebnih partnerstev; 
poziva k poenostavitvi skupnih tehnoloških 
pobud, da bi preprečili usmerjanje 
finančnih sredstev v omejeno število 
projektov, ter tudi k pregledu pravil o 
državni pomoči, da dolgotrajni postopki ne 
bi ovirali inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 14
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba spodbujati 
oblikovanje javno-zasebnih partnerstev; 
poziva k poenostavitvi skupnih tehnoloških 
pobud, da bi preprečili usmerjanje 
finančnih sredstev v omejeno število 
projektov, ter tudi k poenostavitvi pravil 
državne pomoči z mehanizmi, kot so tiho 
soglasje in skupinske izjeme, da 
dolgotrajni postopki ne bi ovirali inovacij;

3. poudarja, da je treba spodbujati 
oblikovanje javno-zasebnih partnerstev; 
poziva k poenostavitvi skupnih tehnoloških 
pobud, da bi preprečili usmerjanje 
finančnih sredstev v omejeno število 
projektov, ter tudi k poenostavitvi pravil o 
državni pomoči z mehanizmi, kot so
skupinske izjeme, da dolgotrajni postopki 
ne bi ovirali inovacij;

(zamisel o tihem soglasju ni jasna in lahko 
povzroči pravno negotovost)

Or. fr

Predlog spremembe 15
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 3



PE467.031v01-00 10/25 AM\869524SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba spodbujati 
oblikovanje javno-zasebnih partnerstev; 
poziva k poenostavitvi skupnih tehnoloških 
pobud, da bi preprečili usmerjanje 
finančnih sredstev v omejeno število 
projektov, ter tudi k poenostavitvi pravil 
državne pomoči z mehanizmi, kot so tiho 
soglasje in skupinske izjeme, da 
dolgotrajni postopki ne bi ovirali inovacij;

3. poudarja, da je treba spodbujati 
oblikovanje javno-zasebnih partnerstev; 
poziva k poenostavitvi skupnih tehnoloških 
pobud, da bi preprečili usmerjanje 
finančnih sredstev v omejeno število 
projektov, ter tudi k poenostavitvi pravil o 
državni pomoči s popolno preglednostjo in 
z učinkovitimi, nebirokratskimi 
nadzornimi postopki, da dolgotrajni 
postopki ne bi ovirali inovacij;

Or. el

Predlog spremembe 16
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, kako pomembno je podpirati 
inovacije na področju javnih naročil, na 
primer tako, da se razvijejo 
predkomercialna naročila in zagotovi, da 
javni organi spoštujejo zaupnost 
inovativnih rešitev (še posebej v smislu 
znanja), ki jih predstavijo podjetja, ki se 
prijavijo na razpis; zato poziva k 
oblikovanju proaktivne politike za 
podporo in usposabljanje ter za pravno 
varnost za javne organe, ki iščejo in 
izbirajo inovativne rešitve;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3α. meni, da je bistvenega pomena 
revidirati pravila o javnih naročilih, tako 
da bodo spodbujala inovativno ravnanje 
ter mala in srednja podjetja; v zvezi s tem 
ugotavlja, kako pomembno vlogo imajo 
lahko predkomercialna naročila za 
krepitev inovacij;

Or. el

Predlog spremembe 18
Lara Comi, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k sproščanju kupne moči 
javnega sektorja, da se pospešijo inovacije 
s pomočjo javnih naročil, vključno s 
predkomercialnimi naročili, ki lahko 
javnim organom omogočijo delitev 
tveganja in koristi z dobavitelji, ne da bi 
bila potrebna državna pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 19
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj izvede finančno 
revizijo prednostnih nalog proračuna EU 
za naslednji finančni okvir ter naj da 
prednost projektom z evropsko dodano 
vrednostjo, ki lahko okrepijo 
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konkurenčnost EU in njeno povezanost 
na področju raziskav, znanja in inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 20
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da financiranje v okviru 
skupnega strateškega okvira prispeva k 
razvoju „Evrope z dodano vrednostjo“, in 
poziva k inovativnim instrumentom 
financiranja, kot je uporaba evroobveznic 
za izvajanje raziskovalnih projektov ali 
projektov inovacij, ki pozitivno vplivajo na 
dejansko gospodarstvo s spodbujanjem 
konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja, pa 
tudi gospodarske, socialne in regionalne 
kohezije;

Or. el

Predlog spremembe 21
Lara Comi, Ashley Fox, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja potrebo po tem, da pravice 
intelektualne lastnine jamčijo ravnovesje 
med izkoriščanjem in prenosom 
tehnologij ter dostopom do znanstvenih 
rezultatov in njihovim hitrim širjenjem;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. je prepričan, da je treba o javni porabi, 
dodeljeni raziskavam, kvalitativno 
presoditi v sklopu izračuna javnih 
izdatkov, ko so ocenjeni srednjeročni 
proračunski cilji;

Or. el

Predlog spremembe 23
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala Komisija del 
proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov;

4. poudarja, da so za podporo 
raziskovalnih dejavnosti malih in srednjih 
podjetij in za olajšanje njihovega 
sodelovanja v programih EU za raziskave 
in inovacije potrebni dodatni ukrepi; 
meni, da bi morala Komisija dodatno 
spodbujati oblikovanje omrežij in grozdov 
ter olajšati izmenjavo najboljših praks 
med državami članicami v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 24
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala Komisija del 4. meni, da bi morala Komisija del 
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proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki 
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov;

proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem ter s 
tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov;

Or. en

Predlog spremembe 25
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala Komisija del 
proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki 
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov;

4. meni, da bi morala Komisija izboljšati 
dostop do financ in del proračunskih 
sredstev za raziskave nameniti malim in 
srednjim podjetjem, ki jih vodijo mladi 
ljudje in poslovne ženske, in s tem 
nagraditi oblikovanje omrežij in grozdov;

Or. en

Predlog spremembe 26
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala Komisija del 
proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki 
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov;

4. meni, da bi morala Komisija del 
proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki 
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov ter da morajo države članice z 
vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotoviti, 
da informacije dosežejo mala in srednja 
podjetja;

Or. el
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Predlog spremembe 27
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala Komisija del 
proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki 
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov;

4. meni, da bi morala Komisija del 
proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim akterjem, malim 
raziskovalnim ustanovam, malim in mikro 
raziskovalnim podjetjem ter malim in 
srednjim podjetjem, ki jih vodijo mladi 
ljudje in poslovne ženske, in s tem 
nagraditi oblikovanje omrežij in grozdov;

Or. en

Predlog spremembe 28
Louis Grech, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morala Komisija del 
proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki 
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
grozdov;

4. ponavlja, da je še vedno veliko malih in 
srednjih podjetij, ki izvajajo le minimalne 
raziskovalne dejavnosti ali sploh nobenih, 
zato meni, da bi morale Evropska 
komisija in države članice priznati 
pomembnost malih in srednjih podjetij za 
pospeševanje inovacij v Evropi tako, da 
dodatno poenostavijo programe za 
raziskave in inovacije, razvijejo 
standardizirana pravila in postopke ter 
povečajo dostopnost programov za 
raziskave za vse tipe malih in mikro 
podjetij v EU; meni, da bi morala Komisija 
del proračunskih sredstev za raziskave 
nameniti malim in srednjim podjetjem, ki 
jih vodijo mladi ljudje in poslovne ženske, 
in s tem nagraditi oblikovanje omrežij in 
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grozdov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Lara Comi, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k testiranju novih metod 
financiranja, kot so kuponi za inovacije v 
EU, s čimer bi podjetjem omogočili, da ta 
sredstva neposredno porabijo v priznanih 
raziskovalnih središčih;

5. poziva k testiranju novih metod 
financiranja, kot so kuponi za inovacije v 
EU, s čimer bi podjetjem omogočili, da ta 
sredstva neposredno porabijo v priznanih 
raziskovalnih središčih; meni, da naj se za 
te kupone ne zahteva poročanje o 
stroških, ker bodo njihovo uporabo 
potrdili centri, kjer bodo kuponi 
izkoriščeni. Centre za akreditiranje bi bilo 
mogoče vzpostaviti na nacionalni ali 
regionalni osnovi, preverjal pa bi jih 
evropski organ, na primer Skupno 
raziskovalno središče;

Or. en

Predlog spremembe 30
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je mnenja, da je treba inovativnim 
mladim podjetjem nuditi pomoč pri 
patentiranju, še posebej z oblikovanjem 
patenta Skupnosti; 

Or. fr
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Predlog spremembe 31
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priporoča, naj se nagradi udeležba 
skladov tveganega kapitala in neevropskih 
subjektov v projektih;

6. priporoča, naj se nagradi udeležba 
skladov tveganega kapitala in neevropskih 
subjektov v projektih; meni, da je treba 
spodbujati vlaganja skladov tveganega 
kapitala v projekte dokazovanja 
izvedljivosti, ki so še na začetni stopnji;

Or. en

Predlog spremembe 32
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba zagotoviti, da bo 
shema vsebovala prožne mehanizme, s 
katerimi bo mogoče prilagajanje hitrim
svetovnim spremembam in posodabljanje 
prednostnih nalog;

7. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke in zagotoviti, da bo shema 
vsebovala prožne mehanizme, s katerimi 
bo mogoče prilagajanje hitrim svetovnim 
spremembam in posodabljanje prednostnih 
nalog;

Or. en

Predlog spremembe 33
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, kako pomembna so 
partnerstva med univerzami, 
raziskovalnimi inštituti in industrijo za 
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osredotočenje programov za raziskave in 
inovacije na relevantne projekte in za 
olajšanje uveljavljanja na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 34
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ob upoštevanju dejstev, da je EU 
največje tržišče na svetu in da postaja 
svetovno gospodarstvo vse bolj usmerjeno 
v znanje, meni, da je treba različne 
instrumente EU za raziskave in inovacije 
nenehno prilagajati in se odzivati na 
spremembe na trgu, pri čemer je treba 
upoštevati vidik potrošnika;

Or. en

Predlog spremembe 35
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja pomembnost spodbujanja 
mobilnosti raziskovalcev, in sicer s 
poenostavitvijo vzajemnega priznavanja 
njihovih strokovnih kvalifikacij, da bi 
tako ustvarili pristen evropski raziskovalni 
prostor;

Or. en



AM\869524SL.doc 19/25 PE467.031v01-00

SL

Predlog spremembe 36
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opominja, da je vlaganje v inovacije 
smiselno le, če so rešitve in blagovne 
znamke ustrezno zaščitene in zavarovane 
tako znotraj Skupnosti kot tudi zunaj nje; 
zato poziva k izboljšanju politike 
carinskega sodelovanja in obveščanja 
potrošnikov ter da se temu nameni več 
človeških in materialnih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. obžaluje, da akademski strokovnjaki 
še vedno naletijo na ovire pri prostem 
gibanju delavcev, kot so težave s 
prenosljivostjo pokojnine; poudarja 
potrebo po razvoju sistema, ki aktivno 
spodbuja mobilnost raziskovalcev in 
znanstvenikov med evropskimi univerzami 
in akademskimi središči; poudarja, da bi 
to spodbudilo souporabo znanja in bi zelo 
koristilo inovacijam in porajanju na 
znanji temelječega evropskega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 38
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva, naj se merila za izvajanje 
ukrepov za krepitev zmogljivosti, kot je 
program raziskovalnega potenciala, tako 
razširijo, da zajamejo tudi regije z nizko 
intenzivnostjo raziskav in razvoja ter 
gospodarsko šibke ali geografsko 
oddaljene ali odročne regije EU;

Or. en

Predlog spremembe 39
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. predlaga, naj Komisija najde 
konkretna primerjalna merila za merjenje 
uspešnosti in napredka inovacij za vse 
različne instrumente EU za raziskave in 
inovacije; je prepričan, da je spodbujanje 
širjenja informacij in rezultatov, 
doseženih v različnih programih in 
projektih financiranja, potrebno za 
izboljšanje razumevanja procesa 
porajanja inovacij in za zmanjšanje vrzeli 
med evropskimi državljani ter 
znanstvenim in tehnološkim razvojem;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. pozdravlja namero Komisije, da bi 
izboljšala okvirne pogoje za inoviranje 
podjetij, še posebej v zvezi s pravicami 
intelektualne lastnine in sprejetjem 
patenta EU;

Or. en

Predlog spremembe 41
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. glede na veliko število instrumentov 
poziva k poenostavljenju in racionalizaciji 
pravil in postopkov v okolju evropskega 
raziskovalnega prostora;

Or. en

Predlog spremembe 42
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. meni, da obstaja pomemben 
neizkoriščen potencial za spodbujanje 
inovacij z javnimi naročili; skladno s tem 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo uporabo e-naročil in še zlasti 
uvajanje predkomercialnih naročil kot 
sestavnega dela razvoja skupnega 
strateškega okvira za financiranje 
raziskav in inovacij s strani EU; poudarja, 
da bi morala biti mala in srednja podjetja 
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bolj aktivno vključena v postopek priprave 
novih in inovativnih rešitev za nudenje 
javnih storitev, vključno s socialnimi in 
okoljskimi storitvami; še posebej poziva 
Komisijo, naj poenostavi zadevna pravila 
o državni pomoči in o javnem naročanju 
ter po potrebi uvede večjo prožnost teh 
pravil, da naročnikom omogoči, da bolje 
izkoristijo predkomercialna naročila kot 
orodje za podporo raziskav in inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 43
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. je prepričan, da morajo prihodnji 
programi financiranja za raziskave in 
inovacije poudarjati inovacijske 
dejavnosti, vključno z netehnološkimi 
inovacijami;

Or. en

Predlog spremembe 44
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. priporoča, da je Evropski inštitut za 
tehnologijo v celoti vključen v skupen 
strateški okvir, in sicer s ciljem, da bi 
zgradili evropsko središče odličnosti za 
podjetja in industrijo, ki se bo po 
ohranjanju in spodbujanju inovacijskih 
veščin in konkurenčnosti EU lahko 
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primerjalo s svetovnimi akademskimi 
akterji, ter hkrati tudi obravnavali beg 
možganov, privabljali mednarodne 
strokovnjake in nadarjene ljudi ter vlagali 
v rastoče gospodarstvo znanja;

Or. en

Predlog spremembe 45
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8e. opominja, da so ciljni 3 % BDP, 
namenjeni za raziskave in razvoj, 
sestavljeni iz deležev v višini 2 % (zasebni 
izdatki) in 1 % (javni izdatki); ugotavlja, 
da na področju zasebnih izdatkov za 
raziskave še vedno obstajajo določene 
omejitve, ki jih je mogoče premagati le s 
prilagajanjem regulativnega okolja za 
podjetja, vključno z malimi in srednjimi 
podjetji; še posebej podpira prizadevanja 
Komisije za razvoj novega glavnega 
kazalnika, ki bi temeljil na zagotovljenih 
storitvah na podlagi inovacij, saj bi takšna 
informacija pomenila več kot merjenje 
uspešnosti v primerjavi s številskimi cilji;

Or. en

Predlog spremembe 46
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8f. poudarja potrebo po izboljšanju, 
spodbujanju in varovanju financiranja 
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raziskav, razvoja in inovacij v EU; 
poudarja še posebej potrebo po tem, da 
imajo mala in srednja podjetja ter mikro 
podjetja dostop do cenovno dostopnega 
financiranja, kar je mogoče doseči z 
razširitvijo namena sodelovanja v 
različnih inovativnih projektih; poziva 
Komisijo, naj ustrezno ukrepa za 
izboljšanje delovanja programov EU za 
financiranje, tako da nagrajuje podjetja, 
ki spodbujajo inovativne projekte; 
obžaluje še posebej pomanjkanje sredstev 
za ključne instrumente za raziskave, 
inovacije in razvoj, ki so že bili sprejeti, 
kot na primer Evropski strateški načrt za 
energetsko tehnologijo (Načrt SET);

Or. en

Predlog spremembe 47
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8g. poudarja pomembnost alternativnih 
virov financiranja za inovativna podjetja, 
ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem, 
še posebej za financiranje projektov, 
usmerjenih v trženje rezultatov raziskav in 
razvoja, v sodelovanju z univerzami in 
akademskimi središči; podpira še zlasti 
ustvarjanje vseevropskih instrumentov 
tveganega kapitala, ki združujejo javna in 
zasebna vlaganja, za ustvarjanje 
učinkovitejšega okolja financiranja za 
hitro rastoča in inovativna mala in 
srednja podjetja ter spodbuja Komisijo, 
naj skupaj z EIB, EIS in strokovnimi 
organi držav članic prednostno nadaljuje
s tem delom;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 8 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8h. pozdravlja program EU za raziskave 
in inovacije v malih podjetjih (SBIR) za 
prepoznavanje tehnološko usmerjenih 
izzivov javnega sektorja in financiranje 
projektov za raziskave in razvoj, ki 
razvijajo nove rešitve tako za stare kot tudi 
za novonastale težave;

Or. en


