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Predlog spremembe 1
Ani Podemata (Anni Podimata)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja proces evropskega semestra, 
ki je namenjen doseganju okrepljenega
gospodarskega upravljanja; meni, da 
uspešno izvajanje strategije EU 2020 
zahteva znatna, usklajena in primerna 
finančna sredstva za uresničevanje 
prednostnih nalog tako na ravni Evropske 
unije kot na ravni držav članic, ter da bi 
vsaka omejitev zadevnih proračunskih 
sredstev EU spodkopala njihovo 
uresničitev;

1. meni, da mora proces evropskega 
semestra postati močno orodje za 
izboljšanje gospodarskega in fiskalnega 
usklajevanja, ki ne sme biti omejeno na 
nadzor fiskalnih programov držav članic, 
temveč mora tudi oceniti uskladitev 
nacionalnih proračunov s cilji in 
obvezami strategije EU 2020; meni, da 
uspešno izvajanje strategije EU 2020 
zahteva znatna, usklajena in primerna 
finančna sredstva za uresničevanje 
prednostnih nalog tako na ravni Evropske 
unije kot na ravni držav članic, ter da bi 
vsaka omejitev zadevnih proračunskih 
sredstev EU spodkopala njihovo 
uresničitev;

Or. en

Predlog spremembe 2
Fiona Hall, Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja proces evropskega semestra, 
ki je namenjen doseganju okrepljenega 
gospodarskega upravljanja; meni, da 
uspešno izvajanje strategije EU 2020 
zahteva znatna, usklajena in primerna 
finančna sredstva za uresničevanje 
prednostnih nalog tako na ravni Evropske 
unije kot na ravni držav članic, ter da bi 
vsaka omejitev zadevnih proračunskih 
sredstev EU spodkopala njihovo 

1. pozdravlja proces evropskega semestra, 
ki je namenjen doseganju okrepljenega 
gospodarskega upravljanja; meni, da 
uspešno izvajanje strategije EU 2020 
zahteva znatna, usklajena, pregledna in 
primerna finančna sredstva za 
uresničevanje prednostnih nalog tako na 
ravni Evropske unije kot na ravni držav 
članic, ter da bi vsaka omejitev zadevnih 
proračunskih sredstev EU spodkopala 
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uresničitev; njihovo uresničitev;

Or. en

Predlog spremembe 3
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba bolje uskladiti 
financiranje naložb v širokopasovno 
infrastrukturo in infrastrukturne 
programe za hitrejše razvijanje storitev 
visokohitrostnega interneta in za 
izkoriščanje ugodnosti digitalnega 
enotnega trga za gospodinjstva in podjetja 
v skladu z vodilno pobudo o digitalni 
agendi EU 2020, in sicer s pomočjo 
boljšega načrtovanja na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, EU pa se 
mora tesneje povezati z regijami, da bi jim 
pomagala pri izkoriščanju strukturnih 
razvojnih skladov ter skladov za razvoj 
podeželja v te namene;

Or. en

Predlog spremembe 4
Algirdas Saudargas

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja cilje Komisije za predlog 
proračuna za leto 2012 v skladu s 
strategijo Evropa 2020; vendar obžaluje 
nizko stopnjo financiranja nekaterih 
priznanih prednostnih nalog EU, zlasti 
energetske politike;
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Or. en

Predlog spremembe 5
Fiona Hall, Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je zelo zaskrbljen zaradi 
neusklajenosti med proračunskimi 
političnimi prednostnimi nalogami EU in 
dejanskimi dodeljenimi sredstvi, zlasti na 
področju energetske politike, ki 
predstavlja le 0,5 % proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja pomembnost sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja v 
okviru sedmega okvirnega programa ter 
programa za podjetništvo in inovativnost v 
okviru programa za konkurenčnost in 
inovativnost, ki sta zgled za evropske 
inovativne finančne instrumente, ki 
združujejo sredstva proračuna EU in 
finančna sredstva EIB pri pomoči za 
razvoj podjetij in uresničevanju ciljev 
vodilne pobude Unije inovacij EU 2020; 
poziva Komisijo, naj te instrumente okrepi 
na področjih raziskav, inovacij in 
energije;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Algirdas Saudargas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za 
napredek na poti k ciljem strategije EU 
2020; poziva ne samo k povečanju 
sredstev, ampak tudi k vpeljavi trajnejših 
meril v evropske programe za raziskave, 
razvoj in inovacije;

2. opozarja, da so naložbe v raziskave, 
razvoj in inovacije dolgoročne naložbe, ki 
so bistvenega pomena za uresničevanje 
ciljev strategije Evropa 2020; glede tega 
poudarja, da je treba izboljšati pogoje za 
raziskave, razvoj in inovacije; meni, da 
mora EU svojo porabo sredstev 
osredotočiti na področja, ki spodbujajo 
njeno gospodarsko rast in konkurenčnost, 
kot so inovacije ter raziskave in razvoj; je 
prepričan, da morajo uspešne raziskave, 
inovacije in razvoj hkrati prispevati k 
reševanju večjih izzivov sedanje družbe; 
pozdravlja predlog Komisije, da za 
programe EU za raziskave, razvoj in 
inovacije poveča proračun; poudarja, da 
je treba izvesti celovito raziskavo, preden 
se v postopek izbire projektov uvedejo 
trajnejša merila; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za napredek 

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za napredek 
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na poti k ciljem strategije EU 2020; poziva 
ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi 
k vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije;

na poti k ciljem strategije EU 2020; poziva 
ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi 
k vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije;
poudarja, da čeprav za energetski 
program TEN finančno načrtovanje 
predvideva precejšnjo zvišanje proračuna 
za obdobje 2007–2013 v primerjavi z 
začetnim zneskom, je predvideni znesek 
22 milijonov EUR še vedno omejen v 
primerjavi z izzivi in s programom 
prometnih omrežij TEN;

Or. en

Predlog spremembe 9
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za napredek 
na poti k ciljem strategije EU 2020; poziva 
ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi 
k vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije;

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za napredek 
na poti k ciljem strategije EU 2020; poziva 
ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi 
k vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije
v skladu z energetskimi in podnebnimi 
cilji EU ter za postopno odpravo subvencij 
za fosilna goriva in zastarelih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 10
Fiona Hall, Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za napredek 
na poti k ciljem strategije EU 2020; poziva 
ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi 
k vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije;

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije in energetsko učinkovitost, 
učinkovitosti virov in zelenih tehnologij, 
bistvenega pomena za napredek na poti k 
ciljem strategije EU 2020; poziva ne samo 
k prerazporeditvi sredstev, ampak tudi k 
vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije;
poziva zlasti k izvajanju strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo, kot je 
bilo pozvano v zaključkih Evropskega 
sveta z dne 4. februarja 2011;

Or. en

Predlog spremembe 11
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za napredek 
na poti k ciljem strategije EU 2020; poziva 
ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi 
k vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije;

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije in učinkovitosti virov, bistvenega 
pomena za napredek na poti k ciljem 
strategije EU 2020; poziva ne samo k 
povečanju sredstev, ampak tudi k vpeljavi 
večjega poudarka na trajnostno energijo v 
evropske programe za raziskave, razvoj in 
inovacije;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne 
energije, tehnologij za shranjevanje 
energije, učinkovitosti virov in zelenih 
tehnologij, bistvenega pomena za napredek 
na poti k ciljem strategije EU 2020; poziva 
ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi 
k vpeljavi trajnejših meril v evropske 
programe za raziskave, razvoj in inovacije;

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za 
raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja obnovljive in 
trajnostne energije, tehnologij za 
shranjevanje energije, učinkovitosti virov 
in zelenih tehnologij, bistvenega pomena 
za napredek na poti k ciljem strategije EU 
2020; poziva ne samo k povečanju 
sredstev, ampak tudi k vpeljavi trajnejših 
meril v evropske programe za raziskave, 
razvoj in inovacije;

Or. lt

Predlog spremembe 13
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da EU in države članice pri 
gradbenem in prometnem sektorju niso 
dovolj vložile v ukrepe za zmanjšanje 
emisij CO2 ali povečanje energetske 
učinkovitosti; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami ukrepa 
za povečanje energetske učinkovitosti 
zgradb ter centraliziranih mestnih omrežij 
za ogrevanje in hlajenje ter v letu 2012 
nameni več sredstev tudi glede na pregled 
večletnega finančnega okvira; 

Or. ro
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Predlog spremembe 14
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. zelo obžaluje, da se predlagana 
proračunska sredstva za leto 2012 za 
energetsko politiko dejansko zmanjšujejo 
ter da podpora prednostnim nalogam na 
področju trajnostne energije še vedno 
predstavlja le zelo majhen delež 
programov za raziskave, razvoj in 
inovacije (najnižji delež pri sodelovanju v 
sedmem okvirnem programu v primerjavi 
z vsemi drugimi političnimi področji);

Or. en

Predlog spremembe 15
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo in države članice, naj 
za zmanjšanje proizvodnje emisij 
onesnaževal v prometnem sektorju da 
prednost naložbam za razvoj 
inteligentnega električnega omrežja na 
vseevropski ravni, ki bo lahko porabljalo 
energijo, proizvedeno na lokalni in 
regionalni ravni iz obnovljivih virov 
energije, ter bo prispevalo k razvoju 
infrastrukture, ki je potrebna za uporabo 
električnih vozil;

Or. ro



AM\867185SL.doc 11/22 PE464.736v02-00

SL

Predlog spremembe 16
Fiona Hall, Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje predlog, da se sredstva iz 
sedmega okvirnega programa 
prerazporedijo projektu ITER; poudarja, 
da se je treba nujno osredotočiti na 
tehnologije, ki bodo na voljo v predvidljivi 
prihodnosti ali ki so že razpoložljive, da se 
uresničijo cilji EU 2020, ne pa na 
dolgoročnejše projekte, kot je ITER;

Or. en

Predlog spremembe 17
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen programa Erasmus 
za mlade podjetnike in poziva Komisijo, 
naj mu v letu 2012 zagotovi primerno 
stopnjo financiranja, da bi lahko podvojili 
število upravičencev; 

Or. ro

Predlog spremembe 18
Algirdas Saudargas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da v predlogu proračuna za 
leto 2012 ni predvidenih finančnih 
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sredstev za tehnologije načrta SET 
neposredno iz obstoječe proračunske 
vrstice;

Or. en

Predlog spremembe 19
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami zagotovi financiranje 
projektov, ki prispevajo k uresničitvi cilja 
digitalne agende glede doseganja 100 % 
širokopasovne pokritosti do leta 2013; 

Or. ro

Predlog spremembe 20
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. obžaluje, da predlog proračuna 
napoveduje znižanje že tako omejenega 
financiranja za vseevropska energetska 
omrežja za 12,5 %, ter poziva k 
dodatnemu financiranju tega 
pomembnega programa EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
zagotovi zadostno stopnjo financiranja za 
uporabne raziskave in razvoj glede 
posebnih storitev in aplikacij GNSS; 

Or. ro

Predlog spremembe 22
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k nadaljnjemu izvajanju Akta za 
mala podjetja z uvajanjem političnih 
ukrepov, povezanih z malimi in srednjimi 
podjetji, ki vključujejo ukrepe za 
izboljšanje dostopa in za razvoj specifičnih 
programov ter inovativnih finančnih 
mehanizmov; poziva, da se Okvirni 
program za konkurenčnost in inovacije, ki 
je vodilni program za mala in srednja 
podjetja, nadgradi;

4. poziva k nadaljnjemu izvajanju Akta za 
mala podjetja z uvajanjem političnih 
ukrepov, povezanih z malimi in srednjimi 
podjetji, ki vključujejo ukrepe za 
izboljšanje dostopa in za razvoj specifičnih 
programov ter inovativnih finančnih 
mehanizmov; poziva, da se posebni 
programi iz Okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije, ki je vodilni 
program za mala in srednja podjetja, precej 
nadgradijo ter da se v celoti podpre 
izvajalsko agencijo, pristojno za njegovo 
izvajanje (Izvajalska agencija za 
konkurenčnost in inovativnost);

Or. en

Predlog spremembe 23
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k nadaljnjemu izvajanju Akta za 
mala podjetja z uvajanjem političnih 
ukrepov, povezanih z malimi in srednjimi 
podjetji, ki vključujejo ukrepe za 
izboljšanje dostopa in za razvoj specifičnih 
programov ter inovativnih finančnih 
mehanizmov; poziva, da se Okvirni 
program za konkurenčnost in inovacije, ki 
je vodilni program za mala in srednja 
podjetja, nadgradi;

4. poziva k celovitemu izvajanju Akta za 
mala podjetja z uvajanjem političnih 
ukrepov, povezanih z malimi in srednjimi 
podjetji, ki vključujejo ukrepe za 
izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do financiranja, povečanje 
njihove udeležbe pri javnih pogodbah in 
za razvoj specifičnih programov ter 
inovativnih finančnih mehanizmov; poziva, 
da se Okvirni program za konkurenčnost in 
inovacije, ki je vodilni program za mala in 
srednja podjetja, nadgradi;

Or. lt

Predlog spremembe 24
Ani Podemata (Anni Podimata)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. podpira zamisel o izdaji projektnih 
obveznic za financiranje precejšnjih 
infrastrukturnih potreb Evrope in 
strukturnih projektov v sklopu agende EU 
2020 ter ob upoštevanju predvidenih 
novih strategij EU, kot je nova strategija 
za razvoj energetske infrastrukture, in 
drugih velikih projektov; poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo
mehanizem evropskih projektnih obveznic 
uveden takoj, ko bo mogoče, in sicer pred 
letom 2014, to pa je datum, ki je v 
zadevnem posvetovalnem dokumentu 
Komisije, naveden kot cilj;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da naložbe v evropsko 
energetsko infrastrukturo najbolje služijo 
ciljem vodilne pobude "Evropa, 
gospodarna z viri" iz strategije EU 2020 
ter da je načrt SET tehnološki steber 
energetske in podnebne politike EU; zato 
poziva, naj se nemudoma začne izvajati 
dolgoročno financiranje razvoja teh 
inovativnih in trajnostnih energetskih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ani Podemata (Anni Podimata)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. verjame, da imajo lahko jasni cilji na 
področju trajnostne energetske politike, 
energetske učinkovitosti in politike 
učinkovitosti virov stroškovno učinkovite 
koristi za celotno evropsko gospodarstvo; 
poziva k dodeljevanju javnih in zasebnih 
sredstev EU in držav članic za naložbe v te 
prednostne sektorje;

5. verjame, da imajo lahko jasni cilji na 
področju trajnostne energetske politike, 
energetske učinkovitosti in politike 
učinkovitosti virov stroškovno učinkovite 
koristi za celotno evropsko gospodarstvo; 
poziva k dodeljevanju javnih in zasebnih 
sredstev EU in držav članic za naložbe v te 
prednostne sektorje; glede tega pozdravlja 
pregled direktive o obdavčitvi energije, ki 
lahko zagotovi pomembne dodatne 
prihodke in velike pobude za preusmeritev 
na obnovljive vire energije;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Algirdas Saudargas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. verjame, da imajo lahko jasni cilji na 
področju trajnostne energetske politike, 
energetske učinkovitosti in politike 
učinkovitosti virov stroškovno učinkovite 
koristi za celotno evropsko gospodarstvo; 
poziva k dodeljevanju javnih in zasebnih 
sredstev EU in držav članic za naložbe v te 
prednostne sektorje;

5. verjame, da imajo lahko jasni cilji in 
zadostno financiranje na področju 
trajnostne energetske politike, energetske 
učinkovitosti in politike učinkovitosti virov 
stroškovno učinkovite koristi za celotno 
evropsko gospodarstvo; poziva k
dodeljevanju javnih in zasebnih sredstev 
EU in držav članic za naložbe v te 
prednostne sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 28
Fiona Hall, Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. verjame, da imajo lahko jasni cilji na 
področju trajnostne energetske politike, 
energetske učinkovitosti in politike 
učinkovitosti virov stroškovno učinkovite 
koristi za celotno evropsko gospodarstvo; 
poziva k dodeljevanju javnih in zasebnih 
sredstev EU in držav članic za naložbe v te 
prednostne sektorje;

5. verjame, da imajo lahko jasni in visoko 
zastavljeni cilji na področju trajnostne 
energetske politike, energetske 
učinkovitosti in politike učinkovitosti virov 
stroškovno učinkovite koristi za celotno 
evropsko gospodarstvo; poziva k 
dodeljevanju javnih in zasebnih sredstev 
EU in držav članic za naložbe v te 
prednostne sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Reinhard Bütikofer
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja predlagano okrepitev 
proračuna za Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) glede na 
sprejetje uredbe REMIT in njene vse večje 
splošne pristojnosti; vendar se ne strinja s 
tem, da to povečanje izhaja iz 
prerazporeditve sredstev iz programa za 
vseevropsko energetsko omrežje in 
programa »Inteligentna energija za 
Evropo«, ter poziva k povečanju 
proračunskih sredstev za razvoj mrež in 
tehnologij energetske infrastrukture EU, 
zlasti pametnih omrežij in evropskega 
nadomrežja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opominja, da so zneski v finančnem 
načrtovanju glede EURATOMa za leto 
2012 zelo okvirni; zato poudarja, da je 
treba opredeliti, da so proračunska 
sredstva EU za projekte jedrske varnosti 
in zaščite zadostna za kritje stroškov testov 
izrednih razmer v vseh jedrskih objektih 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 31
Algirdas Saudargas
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen povezane energetske 
infrastrukture EU za energetsko varnost 
in skupen energetski trg EU; poudarja, da 
že tako nizka sredstva, namenjena 
programom za vseevropsko energetsko 
omrežje, ne bodo zmanjšana, temveč 
povečana v predlogu proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 32
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba za velike projekte, 
preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno 
načrtovanje, dobro finančno 
poslovodenje, jasne omejitve glede 
sodelovanja EU in ločene proračunske 
vrstice; poudarja, da sredstva EU, 
namenjena za takšne projekte, ne smejo 
izhajati iz prerazporejanja finančnih 
sredstev iz drugih evropskih programov za 
raziskave in razvoj, ter da morajo vse 
nastale dodatne stroške kriti države 
članice ali zasebne interesne skupine; v 
povezavi s programom Galileo poudarja, 
da bi morali uporabniki regulirane javne 
storitve in komercialne storitve prispevati 
h kritju teh stroškov.

6. poudarja, da zasilne rešitve lahko 
ogrozijo uspeh in dodano vrednost 
strateških, obsežnih projektov EU ter 
oslabijo njihov politični zagon; namesto 
tega je treba poiskati dolgoročne 
proračunske rešitve skupaj s trajnostnimi 
rešitvami financiranja, ki ne bodo okrnile 
financiranja, namenjenega raziskavam na 
drugih področjih, kar bo zagotovilo 
financiranje na ravni EU v skladu s 
tehničnimi zahtevami teh programov in v 
časovnem okviru, ki zagotavlja njihovo 
uspešnost;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Algirdas Saudargas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba za velike projekte, 
preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno 
načrtovanje, dobro finančno poslovodenje, 
jasne omejitve glede sodelovanja EU in 
ločene proračunske vrstice; poudarja, da 
sredstva EU, namenjena za takšne projekte, 
ne smejo izhajati iz prerazporejanja 
finančnih sredstev iz drugih evropskih 
programov za raziskave in razvoj, ter da 
morajo vse nastale dodatne stroške kriti 
države članice ali zasebne interesne 
skupine; v povezavi s programom Galileo 
poudarja, da bi morali uporabniki 
regulirane javne storitve in komercialne 
storitve prispevati h kritju teh stroškov.

6. poudarja, da je treba za velike projekte, 
preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno 
načrtovanje, dobro finančno poslovodenje, 
jasne omejitve glede sodelovanja EU; 
poudarja, da sredstva EU, namenjena za 
takšne projekte, ne smejo izhajati iz 
prerazporejanja finančnih sredstev iz 
drugih evropskih programov za raziskave 
in razvoj, ter da morajo biti vsi nastali 
dodatni stroški v celoti utemeljeni;

Or. en

Predlog spremembe 34
Norbert Glante

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba za velike projekte, 
preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno 
načrtovanje, dobro finančno poslovodenje, 
jasne omejitve glede sodelovanja EU in 
ločene proračunske vrstice; poudarja, da 
sredstva EU, namenjena za takšne projekte, 
ne smejo izhajati iz prerazporejanja 
finančnih sredstev iz drugih evropskih 
programov za raziskave in razvoj, ter da 
morajo vse nastale dodatne stroške kriti 

6. poudarja, da je treba za velike projekte, 
preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno 
načrtovanje, dobro finančno poslovodenje, 
jasne omejitve glede sodelovanja EU in 
ločene proračunske vrstice; poudarja, da 
sredstva EU, namenjena za takšne projekte, 
ne smejo izhajati iz prerazporejanja 
finančnih sredstev iz drugih evropskih 
programov za raziskave in razvoj, ter da 
morajo vse nastale dodatne stroške kriti 
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države članice ali zasebne interesne 
skupine; v povezavi s programom Galileo 
poudarja, da bi morali uporabniki 
regulirane javne storitve in komercialne 
storitve prispevati h kritju teh stroškov.

države članice ali zasebne interesne 
skupine; v povezavi s programom Galileo 
poziva Komisijo, naj analizira, v kolikšni 
meri bi lahko prihodnji prihodki iz 
vladnih in komercialnih storitev prispevali 
h kritju teh stroškov.

Or. de

Predlog spremembe 35
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba za velike projekte, 
preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno 
načrtovanje, dobro finančno poslovodenje, 
jasne omejitve glede sodelovanja EU in 
ločene proračunske vrstice; poudarja, da 
sredstva EU, namenjena za takšne projekte, 
ne smejo izhajati iz prerazporejanja 
finančnih sredstev iz drugih evropskih 
programov za raziskave in razvoj, ter da 
morajo vse nastale dodatne stroške kriti 
države članice ali zasebne interesne 
skupine; v povezavi s programom Galileo 
poudarja, da bi morali uporabniki 
regulirane javne storitve in komercialne 
storitve prispevati h kritju teh stroškov.

6. poudarja, da je treba za velike projekte, 
preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno 
načrtovanje, dobro finančno poslovodenje, 
jasne omejitve glede sodelovanja EU in 
ločene proračunske vrstice; poudarja, da 
sredstva EU, namenjena za takšne projekte, 
ne smejo izhajati iz prerazporejanja 
finančnih sredstev iz drugih evropskih 
programov za raziskave in razvoj ter zato 
zavrača predlog Komisije glede 
prerazporeditve sredstev, namenjenih 
sedmemu okvirnemu porgramu, projektu 
ITER; meni da morajo vse nastale dodatne 
stroške obsežnih projektov kriti države 
članice ali zasebne interesne skupine; v 
povezavi s programom Galileo poudarja, 
da bi morali uporabniki regulirane javne 
storitve in komercialne storitve prispevati h 
kritju teh stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 36
Edit Herczog
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da sta Galileo in GMES 
bistveni del vodilne industrijske pobude 
strategije Evropa 2020, saj sta namenjena 
temu, da EU postavita na vodilno mesto s 
pomočjo inovativnih načinov izkoriščanja 
satelitske navigacije, spodbujanjem 
gospodarskih dejavnosti na trgu, ki je 
nižje v prodajni verigi, in ustvarjanjem 
znanja; zato poudarja, da je treba sprejeti 
primerne finančne ukrepe, da bi se 
omogočilo razporeditev celotne 
obratovalne zmogljivosti Galilea in razvoj 
proizvodov in storitev, ki temeljijo na 
globalnem satelitskem navigacijskem 
sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 37
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k omejitvi proračuna okvirnega 
programa Euratom na stopnjo, ki je bila 
dogovorjena v okviru sedanjega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013, 
ter k omejitvi njegovega področja 
delovanja na podpiranje razgradnje 
jedrskih objektov;

Or. en

Predlog spremembe 38
Edit Herczog
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. nasprotuje načrtovani prerazporeditvi 
sredstev iz sedmega okvirnega programa 
na program ITER ter predlaga, da se 750 
milijonov EUR, ki so del manjkajočega 
zneska 1,3 milijard EUR za projekt v letu 
2012, financira iz preostalih rezerv in ne 
iz okvirnega programa;

Or. en


