
AM\1012407SL.doc PE524.786v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2013/0232(COD)

6.12.2013

PREDLOGI SPREMEMB
18–47

Osnutek poročila
Miloslav Ransdorf
(PE524.786v01-00)

o sodelovanju Unije v programu za raziskave in razvoj, ki ga skupaj izvaja več 
držav članic ter je namenjen podpori malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo 
z raziskavami

Predlog uredbe
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))



PE524.786v01-00 2/20 AM\1012407SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\1012407SL.doc 3/20 PE524.786v01-00

SL

Predlog spremembe 18
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Okvirni program za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, ki je 
bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne … 201320 (v nadaljnjem besedilu: 
okvirni program Obzorje 2020), je 
namenjen doseganju večjega učinka na 
raziskave in inovacije s prispevanjem h 
krepitvi javno-javnih partnerstev in tudi z 
udeležbo Unije v programih, ki jih izvaja 
več držav članic v skladu s členom 185 
Pogodbe.

(2) Okvirni program za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, ki je 
bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne … 201320 (v nadaljnjem besedilu: 
okvirni program Obzorje 2020), je 
namenjen doseganju večjega učinka na 
raziskave in inovacije prek razvijanja 
tesnejših sinergij, večje usklajenosti in 
izogibanja nepotrebnega podvajanja glede 
na mednarodne, nacionalne in regionalne
programe raziskav. Javno-javna 
partnerstva, tudi z udeležbo Unije v 
programih, ki jih izvaja več držav članic v 
skladu s členom 185 Pogodbe, bi morala 
dosegati te cilje, izpolnjevati pogoje iz te 
uredbe, zlasti iz člena 20, in v celoti 
upoštevati splošna načela programa 
Obzorje 2020.

__________________ __________________
20 UL … [okvirni program Obzorje 2020] 20 UL … [okvirni program Obzorje 2020]

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu 
Obzorje 2020 glede javno-javnih partnerstev in njihovega zaželenega doprinosa.

Predlog spremembe 19
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Aprila 2012 je Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu poslala poročilo o 
vmesni oceni skupnega programa 
Eurostars22, ki jo je opravila skupina 
neodvisnih strokovnjakov dve leti po 
začetku programa. Strokovnjaki so na 
splošno menili, da program Eurostars 
izpolnjuje svoje cilje, zagotavlja dodano 
vrednost evropskim malim in srednjim 
podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskavami (v 
nadaljnjem besedilu: MSP) in bi se moral 
po letu 2013 nadaljevati. Pripravljenih je 
bilo več priporočil za izboljšanje, ki v 
glavnem obravnavajo potrebo po 
nadaljnjem povezovanju nacionalnih 
programov in izboljšavah operativnega 
izvajanja, da se dosežeta skrajšanje časa do 
sklenitve pogodb in večja preglednost 
postopkov.

(4) Aprila 2012 je Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu poslala poročilo o 
vmesni oceni skupnega programa 
Eurostars22, ki jo je opravila skupina 
neodvisnih strokovnjakov dve leti po 
začetku programa. Strokovnjaki so na 
splošno menili, da program Eurostars 
izpolnjuje svoje cilje, zagotavlja dodano 
vrednost evropskim malim in srednjim 
podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskavami (v 
nadaljnjem besedilu: MSP) in bi se moral 
po letu 2013 nadaljevati. Program naj bi 
tudi izpolnjeval več pristnih potreb MSP, 
ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem; 
pritegnil je številne prosilce in število 
upravičenih projektov je preseglo prvotni 
proračun. Pripravljenih je bilo več 
priporočil za izboljšanje, ki v glavnem
obravnavajo potrebo po nadaljnjem 
povezovanju nacionalnih programov in 
izboljšavah operativnega izvajanja, da se 
dosežeta skrajšanje časa do sklenitve 
pogodb in večja preglednost postopkov.

__________________ __________________
22 COM (2011) 186 z dne 8. aprila 2011. 22 COM (2011) 186 z dne 8. aprila 2011.

Or. ro

Predlog spremembe 20
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V skladu s Sklepom Sveta 2013/…/EU 
z dne … 2013 o uvedbi posebnega 
programa za izvajanje okvirnega programa 
za raziskave in inovacije (2014–2020) 
Obzorje 202024 lahko podporo prejme 
ukrep, ki temelji na skupnem programu 
Eurostars in bo po vmesnem poročilu 
ponovno usmerjen.

(6) V skladu z Uredbo (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
2013 o okvirnem programu za raziskave 
in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 in
Sklepom Sveta 2013/…/EU z dne … 2013 
o uvedbi posebnega programa za izvajanje 
okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 202024
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lahko podporo prejme ukrep, ki temelji na 
skupnem programu Eurostars in bo po 
vmesnem poročilu ponovno usmerjen.

__________________ __________________
24 UL … [posebni program Obzorje 2020]. 24 UL … [posebni program Obzorje 2020].

Or. en

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba ne samo posebni program, ampak tudi okvirni program, ki je pomemben 
za prikaz skladnosti s členom 20 okvirnega programa in načeli v njem.

Predlog spremembe 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Namen programa Eurostars-2, ki je 
usklajen s strategijo Evropa 2020, 
povezano vodilno pobudo „Unija 
inovacij“25 in „Okrepljenim partnerstvom 
za odličnost in rast v Evropskem 
raziskovalnem prostoru“26, bo podpirati 
MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami, s 
sofinanciranjem njihovih tržno usmerjenih 
raziskovalnih projektov na katerem koli 
področju. Kot tak bo v kombinaciji z 
dejavnostmi v okviru cilja „Vodilne in 
omogočitvene tehnologije“, določenega v 
okvirnem programu Obzorje 2020, 
prispeval k doseganju ciljev dela Vodilni 
položaj v industriji navedenega programa, 
da bi pospešil razvoj tehnologij in inovacij, 
ki bodo podprle podjetja prihodnosti in 
pomagale inovativnim MSP, da postanejo 
vodilna podjetja na svetovni ravni. V 
okviru izboljšav prejšnjega programa 
Eurostars bi se moral program Eurostars-2 
usmeriti na skrajšanje časa do dodelitve 
donacij, močnejše povezovanje ter vitko, 
pregledno in učinkovitejše upravljanje v 

(7) Namen programa Eurostars-2, ki je 
usklajen s strategijo Evropa 2020, 
povezano vodilno pobudo „Unija 
inovacij“25 in „Okrepljenim partnerstvom 
za odličnost in rast v Evropskem 
raziskovalnem prostoru“26, bo podpirati 
MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami, s 
sofinanciranjem njihovih tržno usmerjenih 
raziskovalnih projektov na katerem koli 
področju. Kot tak bo v kombinaciji z 
dejavnostmi v okviru cilja „Vodilne in 
omogočitvene tehnologije“, določenega v 
okvirnem programu Obzorje 2020, 
prispeval k doseganju ciljev dela Vodilni 
položaj v industriji navedenega programa, 
da bi pospešil razvoj tehnologij in inovacij, 
ki bodo podprle podjetja prihodnosti in 
pomagale inovativnim MSP, da postanejo 
vodilna podjetja na svetovni ravni. V 
okviru izboljšav prejšnjega programa 
Eurostars bi se moral program Eurostars-2 
usmeriti na skrajšanje časa do dodelitve 
donacij, močnejše povezovanje ter vitko, 
pregledno in učinkovitejše upravljanje v 
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končno korist MSP, ki se ukvarjajo z 
raziskavami.

končno korist MSP, ki se ukvarjajo z 
raziskavami. Za uspeh programa 
Eurostars-2 je ključnega pomena 
ohranitev njegovega pristopa od spodaj 
navzgor in na poslovnih zahtevah 
temelječe agende z največjim poudarkom 
na tržnem potencialu prejšnjega 
programa Eurostars.

__________________ __________________
25 COM(2010)546, 6.10.2010. 25 COM(2010)546, 6.10.2010.
26 COM(2012)392, 17.7.2012. 26 COM(2012)392, 17.7.2012.

Or. en

Obrazložitev

Uspeh programa Eurostars je temeljil na dveh ključnih elementih – njegovem pristopu od 
spodaj navzgor in na poslovnih zahtevah temelječi agendi.

Predlog spremembe 22
Christian Ehler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za uresničitev splošnega cilja 
programa Obzorje 2020, ki je poenostaviti 
in uskladiti financiranje raziskav in 
inovacij na evropski ravni, bi bilo treba 
trajanje vseh javno-javnih partnerstev, ki 
se financirajo v okviru programa Obzorje 
2020, uskladiti s trajanjem okvirnega 
programa, da se v prihodnje preprečijo 
vzporedna uporaba dveh različnih sklopov 
pravil in s tem povezana dodatna upravna 
bremena za udeležence v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 23
Christian Ehler
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sodelujoče države nameravajo 
prispevati k izvajanju programa Eurostars-
2 v obdobju, ki ga zajema program 
Eurostars-2 (2014−2024).

(9) Sodelujoče države nameravajo 
prispevati k izvajanju programa Eurostars-
2 v obdobju, ki ga zajema program 
Eurostars-2 (2014-2020).

Or. en

Obrazložitev

Vzporedni obstoj dveh generacij javno-javnih partnerstev, ki objavljajo razpise od leta 2020, 
bi povzročil upravne stroške, dodatno zapletel financiranje raziskav v EU in prikril dejanske 
letne zneske financiranja. Trajanje javno-javnih partnerstev bi bilo torej treba uskladiti s 
trajanjem programa Obzorje 2020 in prihodnjih okvirnih programov.

Predlog spremembe 24
Miloslav Ransdorf

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Vsaka država članica ali pridružena 
država Eureka, ki ni vključena v program 
Obzorje 2020, lahko postane partnerska 
država programa Eurostars-2.

Or. en

Predlog spremembe 25
Miloslav Ransdorf

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „MSP, ki se ukvarja z raziskavami“, je 
MSP, ki vsaj 10 % svojega prihodka 

(2) „MSP, ki se ukvarja z raziskavami in 
razvojem“, je MSP, ki vsaj 10 % svojega 
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ponovno vlaga v raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ali vsaj 10 % ekvivalenta 
polnega delovnega časa nameni 
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim.

prihodka ponovno vlaga v raziskovalne in 
razvojne dejavnosti ali vsaj 10 % 
ekvivalenta polnega delovnega časa 
nameni raziskovalnim in razvojnim 
dejavnostim ali ima vsaj 5 ekvivalentov 
polnega delovnega časa (za MSP z največ 
100 ekvivalenti polnega delovnega časa) 
oziroma 10 ekvivalentov polnega 
delovnega časa (za MSP z več kot 100 
ekvivalenti polnega delovnega časa).

Or. en

Predlog spremembe 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „MSP, ki se ukvarja z raziskavami“, je 
MSP, ki vsaj 10 % svojega prihodka 
ponovno vlaga v raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ali vsaj 10 % ekvivalenta 
polnega delovnega časa nameni 
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim.

(2) „MSP, ki se ukvarja z raziskavami“, je 
MSP, ki vsaj 10 % svojega prihodka 
ponovno vlaga v raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ali vsaj 10 % ekvivalenta 
polnega delovnega časa nameni 
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim ali 
tem dejavnostim nameni vsaj 5 
ekvivalentov polnega delovnega časa (za 
MSP z največ 100 ekvivalenti polnega 
delovnega časa) oziroma 10 ekvivalentov
polnega delovnega časa (za MSP z več kot 
100 ekvivalenti polnega delovnega časa).

Or. en

Obrazložitev

S tem bi znatno podprli tradicionalne sektorje kot sta proizvodnja in kmetijske dejavnosti, ki 
so pogosto delovno intenzivni, ekvivalentov delovnega časa pa je malo (manj kot 10 %), in jim 
omogočili, da se udeležijo mednarodnih sodelovanj na področju raziskav in razvoja.

Predlog spremembe 27
Kent Johansson, Jens Rohde
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Predlog sklepa
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „MSP, ki se ukvarja z raziskavami“, je 
MSP, ki vsaj 10 % svojega prihodka 
ponovno vlaga v raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ali vsaj 10 % ekvivalenta 
polnega delovnega časa nameni 
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim.

(2) „MSP, ki se ukvarja z raziskavami“, je 
MSP, ki vsaj 10 % svojega prihodka 
ponovno vlaga v raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ali vsaj 10 % ekvivalenta 
polnega delovnega časa nameni 
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim ali 
ima vsaj 5 ekvivalentov polnega delovnega 
časa (za MSP z največ 100 ekvivalenti 
polnega delovnega časa) oziroma 10 
ekvivalentov polnega delovnega časa (za 
MSP z vsaj 100 ekvivalenti polnega 
delovnega časa).

Or. en

Obrazložitev

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Predlog spremembe 28
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 3 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dejavnosti se izvajajo z nadnacionalnim 
sodelovanjem med MSP, ki se ukvarjajo z 
raziskavami, ali s sodelovanjem MSP z 
drugimi udeleženci v inovacijski verigi 
(npr. univerzami, raziskovalnimi 

(a) dejavnosti se izvajajo z nadnacionalnim 
sodelovanjem med MSP, ki se ukvarjajo z 
raziskavami, ali s sodelovanjem MSP z 
drugimi udeleženci v inovacijski verigi 
(npr. univerzami, raziskovalnimi 
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organizacijami), organizacijami) ali z MSP, ki se 
nameravajo lotiti raziskav in vložiti vsaj 
10% dobička v raziskave in inovacije;

Or. ro

Predlog spremembe 29
Miloslav Ransdorf

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsaka država članica ali pridružena 
država Eureka, ki ni vključena v program 
Obzorje 2020, lahko postane partnerska 
država programa Eurostars-2, če 
izpolnjuje pogoj iz člena 6(1)(c). Tiste 
države članice ali pridružene države 
Eureka, ki izpolnjujejo navedeni pogoj, se 
za namene tega sklepa obravnavajo kot 
partnerske države. Te partnerske države 
niso upravičene do finančnega prispevka 
Unije v okviru programa Eurostars-2.

Or. en

Predlog spremembe 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsaka država članica ali pridružena 
država Eureka, ki ni povezana s 
programom Obzorje 2020, se lahko 
pridruži programu Eurostars-2 pod 
pogojem, da izpolnjuje pogoj iz člena 
6(1)(c). Tiste države članice in pridružene 
države Eureka, ki izpolnjujejo navedeni 
pogoj, se za namene tega sklepa 
obravnavajo kot partnerske države. Te 
pridružene države niso upravičene do 



AM\1012407SL.doc 11/20 PE524.786v01-00

SL

finančnega prispevka Unije v okviru 
programa Eurostars-2.

Or. en

Obrazložitev

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Predlog spremembe 31
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsaka država članica ali pridružena 
država Eureka, ki ni vključena v program 
Obzorje 2020, lahko postane partnerska 
država programa Eurostars-2, če 
izpolnjuje pogoj iz člena 6(1)(c). Tiste 
države članice ali pridružene države 
Eureka, ki izpolnjujejo navedeni pogoj, se 
za namene tega sklepa obravnavajo kot 
partnerske države. Te partnerske države 
niso upravičene do finančnega prispevka 
Unije v okviru programa Eurostars-2.

Or. en

Predlog spremembe 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
2a. Vsaka država članica ali pridružena 
država Eureka, ki ni povezana s 
programom Obzorje 2020, se lahko 
pridruži programu Eurostars-2 pod 
pogojem, da izpolnjuje pogoj iz člena 
6(1)(c). Tiste države članice in pridružene 
države Eureka, ki izpolnjujejo navedeni 
pogoj, se za namene tega sklepa 
obravnavajo kot partnerske države. Te 
partnerske države niso upravičene do 
finančnega prispevka Unije v okviru 
programa Eurostars-2.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je program Eurostars skupni program med Evropsko komisijo in Eureka, bi 
morala biti vsaka država članica ali pridružena država Eureka upravičena, da se programu 
Eurostars-2 pridruži kot partnerska država.

Predlog spremembe 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Največji finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, programu 
Eurostars-2 je 287 milijonov EUR30. 
Prispevek se izplača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, ki so namenjena za
ustrezne dele posebnega programa za 
izvajanje okvirnega programa Obzorje 
2020, določenega s Sklepom … /2013/EU 
v skladu s členom 58(1)(c)(vi) ter 
členoma 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012.

1. Največji finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, programu 
Eurostars-2 je 251 125 milijonov EUR30. 
Prispevek se izplača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, ki so namenjena za
„Inovacije v MSP� v okviru posebnega 
programa za izvajanje okvirnega programa 
Obzorje 2020, določenega s 
Sklepom … /2013/EU v skladu s 
členom 58(1)(c)(vi) ter členoma 60 in 61 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

__________________ __________________
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30 Znesek je okviren in bo odvisen od 
končnega dogovorjenega zneska, 
namenjenega Generalnemu direktoratu za 
raziskave in inovacije za cilj „Inovacije v 
MSP“ v okviru dela 2-Vodilni položaj v 
industriji, ki ga bo dokončno potrdil 
proračunski organ v končni različici ocene 
finančnih posledic zakonodajnega 
predloga.

30 Znesek je okviren in bo odvisen od 
končnega dogovorjenega zneska, 
namenjenega Generalnemu direktoratu za 
raziskave in inovacije za cilj „Inovacije v 
MSP“ v okviru dela 2-Vodilni položaj v 
industriji, ki ga bo dokončno potrdil 
proračunski organ v končni različici ocene 
finančnih posledic zakonodajnega 
predloga.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec predlaga zmanjšanje proračuna za javno-javna partnerstva in partnerstva med 
javnim in zasebnim sektorjem za 12,5 % zaradi splošnega zmanjšanja sredstev za program 
Obzorje 2020 v okviru večletnega finančnega okvira, da se ne ogrozi občutljivo ravnovesje 
financiranja za skupne raziskave na eni strani in financiranja za partnerstva na drugi strani. 
Omeniti bi bilo treba tudi posebne vire financiranja v okvirnem programu Obzorje 2020.

Predlog spremembe 34
Miloslav Ransdorf

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prispevek Unije ne presega največjega 
zneska iz odstavka 1 in je enak eni tretjini 
prispevkov sodelujočih držav članic iz 
člena 7(1)(a). Prispevek krije upravne in 
operativne stroške.

2. Prispevek Unije ne presega največjega 
zneska iz odstavka 1 in je praviloma enak 
eni tretjini prispevkov sodelujočih držav 
članic iz člena 7(1)(a). Prispevek krije 
upravne in operativne stroške. Če je v času 
trajanja programa treba prilagoditi raven 
prispevka Unije, bi bilo treba v 
posameznih primerih dopustiti nekaj 
prožnosti. V tem primeru se lahko
prispevek Unije poviša za največ polovico 
prispevkov sodelujočih držav.

Or. en

Predlog spremembe 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard
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Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prispevek Unije ne presega največjega 
zneska iz odstavka 1 in je enak eni tretjini
prispevkov sodelujočih držav članic iz 
člena 7(1)(a). Prispevek krije upravne in 
operativne stroške.

2. Prispevek Unije ne presega največjega 
zneska iz odstavka 1 in je enak največ 
polovici prispevkov sodelujočih držav 
članic iz člena 7(1)(a)30a. Prispevek krije
operativne stroške, vključno s stroški 
ocenjevanja predlogov, in upravne
stroške.

__________________
30a Prispevek Unije v višini polovice 
prispevkov sodelujočih držav ustreza ravni 
prispevka največ 33 %.

Or. en

Predlog spremembe 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prispevek Unije ne presega največjega 
zneska iz odstavka 1 in je enak eni tretjini
prispevkov sodelujočih držav članic iz 
člena 7(1)(a). Prispevek krije upravne in 
operativne stroške.

2. Prispevek Unije ne presega največjega 
zneska iz odstavka 1 in je enak največ 
polovici prispevkov sodelujočih držav 
članic iz člena 7(1)(a). Prispevek krije
operativne stroške, vključno s stroški 
ocenjevanja predlogov, in upravne
stroške.

Or. en

Obrazložitev

V členu 185 drugih programov (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) je določena precej višja raven 
prispevka, in sicer 50 % vseh javnih sredstev (100 % glede na sredstva držav članic), v 
primerjavi s 25 % za program Eurostars-2. Raven prispevka 33 % za Eurostars-2 (ki 
predstavlja do 50 % sredstev držav članic) bi pomenila enakovrednejšo obravnavo v smislu 
člena 185 teh programov. Raven prispevka bo prožna, med trajanjem programa pa jo bo na 
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podlagi uspeha programa prilagodila Skupina na visoki ravni Eurostars.

Predlog spremembe 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za prispevek k upravnim stroškom 
programa Eurostars-2 se lahko porabi 
največ 2 % finančnega prispevka Unije. 
Vse ostale upravne stroške, ki so potrebni 
za izvajanje programa Eurostars-2, krijejo 
sodelujoče države.

3. Za prispevek k upravnim stroškom in 
stroškom ocenjevanja projektov programa 
Eurostars-2 se lahko porabi največ 6 % 
finančnega prispevka Unije. Nacionalne 
upravne stroške, ki so potrebni za izvajanje 
programa Eurostars-2, krijejo sodelujoče 
države.

Or. en

Predlog spremembe 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za prispevek k upravnim stroškom 
programa Eurostars-2 se lahko porabi 
največ 2 % finančnega prispevka Unije. 
Vse ostale upravne stroške, ki so potrebni 
za izvajanje programa Eurostars-2, krijejo 
sodelujoče države.

3. Za prispevek k upravnim stroškom 
programa Eurostars-2 se lahko porabi 
največ 4 % finančnega prispevka Unije. 
Nacionalne upravne stroške, ki so potrebni 
za izvajanje programa Eurostars-2, krijejo 
sodelujoče države.

Or. en

Obrazložitev

Ocenjeno je, da bodo stroški organa za izvajanje (sekretariat EUREKA) v obdobju 2014–
2023 dosegli 19 milijonov EUR, od tega bo 11 milijonov EUR upravnih stroškov in 8 
milijonov EUR stroškov ocenjevanja predlogov. Zato predlagamo, da se za upravne stroške 
nameni največ 4 % finančnega prispevka Evropske Komisije (4 % od 287 milijonov EUR = 
11,5 milijona EUR.. Glede na to, da se stroški ocenjevanja predlogov štejejo kot operativni 
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stroški, je treba pojasniti, da se v celoti krijejo s finančnim prispevkom Evropske Komisije.

Predlog spremembe 39
Christian Ehler

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) dokazov sodelujočih držav, da so 
program Eurostars-2 vzpostavile v skladu 
s cilji in raziskovalnimi prednostnimi 
nalogami „Inovacije v MSP�, določenimi 
v Uredbi (EU) št. …/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 in 
Sklepom Sveta 2013/…/EU z dne … 2013 
o uvedbi posebnega programa za izvajanje 
okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

To dopolnilo poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tesno usklajenost med aktivnostmi javno-
javnih partnerstev in raziskovalnimi prednostnimi nalogami iz okvirnega programa Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka -a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) dokazov sodelujočih držav , ki jih 
predstavlja sekretariat EUREKA, da so 
program vzpostavile v skladu s pristopom 
od spodaj navzgor programa Eurostars-2;
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Or. en

Predlog spremembe 41
Christian Ehler

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) dokazov sodelujočih držav, da so 
program Eurostars-2 vzpostavile v skladu 
s splošnimi načeli okvirnega programa 
Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja, da morajo javno-zasebna partnerstva upoštevati splošna načela 
okvirnega programa Obzorja 2020, kot so odprt dostop, enakost spolov in nediskriminacija, 
ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu Obzorja 2020.

Predlog spremembe 42
Christian Ehler

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) dokazov sodelujočih držav, da so 
program Eurostars-2 vzpostavile v skladu 
s pogoji iz člena 20 Uredbe (EU) št. 
…/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne … 2013 o okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020) 
Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu 
Obzorje 2020 glede javno-javnih partnerstev in njihovega zaželenega doprinosa.
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Predlog spremembe 43
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dokaza sekretariata Eureka o 
sposobnosti za izvajanje programa 
Eurostars-2, vključno s prejemanjem, 
dodeljevanjem in spremljanjem finančnega 
prispevka Unije, v okviru posrednega 
upravljanja proračuna Unije v skladu s 
členi 58, 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012;

(d) dokaza sekretariata Eureka o 
sposobnosti za izvajanje programa 
Eurostars-2, vključno s prejemanjem, 
dodeljevanjem in spremljanjem finančnega 
prispevka Unije, v okviru posrednega 
upravljanja proračuna Unije v skladu s 
členi 58, 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012, pri čemer v celoti upošteva 
pristop od spodaj navzgor programa 
Eurostars-2;

Or. en

Predlog spremembe 44
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) višji prispevki v naravi javnih uprav, 
zlasti raziskovalnih organov, v skladu z 
nacionalnimi referenčnimi merili. 

Or. it

Predlog spremembe 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V skladu z načeli preglednosti in 
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nediskriminacije, kot so določena v členih 
60(1) in 128(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012, se razpisi za zbiranje predlogov, 
ki jih organizira skupni program 
Eurostars-2, objavijo na spletnem portalu 
udeležencev programa Obzorje 2020.

Or. en

Obrazložitev

Med tristranskimi pogajanji o programu Obzorje 2020 so se institucije dogovorile, da bodo 
spodbujale večjo usklajenost vseh razpisnih možnosti, ki se financirajo iz programa Obzorje 
2020. Zato je Komisija obljubila, da bo spodbujala objavo razpisov za zbiranje predlogov, ki 
se organizirajo v okviru javno-zasebnih in javno-javnih partnerstev, na portalu za udeležence 
programa Obzorje 2020. Namen tega predloga spremembe je spremeniti to prostovoljno 
zavezo v pravno zahtevo, da se prosilcem zagotovijo preproste in dostopne informacije.

Predlog spremembe 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija opravi vmesno oceno 
programa Eurostars-2 do 
31. decembra 2017. Komisija pripravi 
poročilo o tej oceni, ki vključuje njene 
zaključke in ugotovitve. Komisija pošlje to 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
do 30. junija 2018.

1. Komisija opravi vmesno oceno 
programa Eurostars-2 do 
31. decembra 2017. Komisija pripravi 
poročilo o tej oceni, ki vključuje njene 
zaključke in ugotovitve. Komisija pošlje to 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
do 30. junija 2018. Vmesna ocena 
programa Eurostars-2 je del vmesne 
ocene okvirnega programa Obzorje 2020 
in je z njo združena.

Or. en

Predlog spremembe 47
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Priloga I – točka 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Ko je prednostni seznam potrjen, vsaka 
sodelujoča država financira svoje 
nacionalne udeležence v projektih, ki so 
bili izbrani za financiranje, prek svojega 
imenovanega nacionalnega organa za 
financiranje, pri čemer stori vse potrebno, 
da se zagotovi financiranje za 50 najvišje 
uvrščenih projektov in vsaj 50 do 75 % 
projektov, ki so presegli mejno vrednost za 
financiranje. Finančni prispevek 
udeležencem se izračuna v skladu s pravili 
za financiranje iz nacionalnega programa 
države, ki sodeluje v programu Eurostars-
2. Sekretariat Eureka prenese finančni 
prispevek Unije na nacionalne organe za 
financiranje, če so ti plačali svoje finančne 
prispevke projektom.

8. Ko je prednostni seznam potrjen, vsaka 
sodelujoča država financira svoje 
nacionalne udeležence v projektih, ki so 
bili izbrani za financiranje, prek svojega 
imenovanega nacionalnega organa za 
financiranje, pri čemer stori vse potrebno, 
da se zagotovi financiranje za 100 najvišje 
uvrščenih projektov in vsaj 65 do 75 % 
projektov, ki so presegli mejno vrednost za 
financiranje. Finančni prispevek 
udeležencem se izračuna v skladu s pravili 
za financiranje iz nacionalnega programa 
države, ki sodeluje v programu Eurostars-
2. Sekretariat Eureka prenese finančni 
prispevek Unije na nacionalne organe za 
financiranje, če so ti plačali svoje finančne 
prispevke projektom.

Or. ro


