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Predlog spremembe 1
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vodilne pobude iz 
strategije EU 2020 „Evropa, gospodarna z 
viri“ (KOM(2011)0021),

Or. en

Predlog spremembe 2
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
20. aprila 2009 z naslovom „Nova obzorja 
IKT – strategija za raziskovanja na 
področju prihodnjih in nastajajočih 
tehnologij v Evropi“ (KOM(2009)0184),

Or. en

Predlog spremembe 3
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga resolucije B7-
0343/2011 o praznovanju stoletnice 
podelitve Nobelove nagrade Marii 
Sklodowski-Curie,
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Or. en

Predlog spremembe 4
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker se je Evropska komisija na podlagi 
pregleda proračuna odločila, da sproži 
razpravo za izboljšanje učinkovitosti 
financiranja raziskav in inovacij na 
nacionalni ravni in na ravni EU,

A. ker se je Evropska komisija na podlagi 
pregleda proračuna odločila, da sproži
razpravo za maksimaliziranje učinkovitosti 
financiranja raziskav in inovacij na 
nacionalni ravni in na ravni EU ter za 
obravnavo dodeljevanja finančnih 
sredstev za programe raziskav in inovacij 
EU kot glavne prednostne naloge EU,

Or. en

Predlog spremembe 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker se je Evropska komisija na podlagi 
pregleda proračuna odločila, da sproži 
razpravo za izboljšanje učinkovitosti 
financiranja raziskav in inovacij na 
nacionalni ravni in na ravni EU,

A. ker se je Evropska komisija na podlagi 
pregleda proračuna odločila, da sproži 
razpravo za izboljšanje učinkovitosti 
financiranja raziskav in inovacij na 
regionalni in nacionalni ravni ter na ravni 
EU,

Or. pl

Predlog spremembe 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je EU določila cilj, da je treba do 
leta 2020 porabo za raziskave in razvoj 
povečati na 3 % BDP EU,

B. ker je EU določila cilj, da je treba do 
leta 2020 porabo za raziskave in razvoj 
povečati na 3 % BDP EU, pri čemer pa je 
glavni cilj spodbujati inovacije in rast in 
soočiti se z evropskimi družbenimi izzivi, 
zlasti s spodbujanjem in pospeševanjem 
zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj,

Or. en

Predlog spremembe 7
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je EU določila cilj, da je treba do 
leta 2020 porabo za raziskave in razvoj 
povečati na 3 % BDP EU,

B. ker je EU določila cilj, da je treba do 
leta 2020 porabo za raziskave in razvoj 
povečati na 3 % BDP EU, in ker je za ta 
cilj potrebnih več javnih sredstev za 
raziskave in znanost, ki bodo pritegnila 
več zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj 
v Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 8
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Β

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je EU določila cilj, da je treba do 
leta 2020 porabo za raziskave in razvoj 
povečati na 3 % BDP EU,

B. ker je EU določila cilj, da je treba do 
leta 2020 porabo za raziskave in razvoj 
povečati na 3 % BDP EU, vendar pa 
številne države tega cilja še zdaleč niso 
dosegle,
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Or. el

Predlog spremembe 9
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je Evropski parlament v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 o „vlaganju 
v prihodnost: novi večletni finančni okvir 
za konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo“ pozval k znatnemu povečanju 
javnih sredstev za raziskave in znanost, 

Or. en

Predlog spremembe 10
Lena Ek

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker mora biti poraba, kolikor je 
mogoče, skladna s splošnimi političnimi 
cilji strategije Evropa 2020,

Or. en

Predlog spremembe 11
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je iz sedanjega trenda razviden velik 
pritisk za zamrznitev ali celo zmanjšanje 
evropskega proračuna, ki je povezan z 
obdobjem hudih omejitev za nacionalne 
proračune, in ker so raziskave, razvoj in 
inovacije eno od področij, na katerih se je 
pokazala prava dodana vrednost 
evropskega sodelovanja, iz česar je 
razvidna potreba po prerazporeditvi 
razpoložljivih sredstev EU,

C. ker je iz sedanjega trenda razviden velik 
pritisk za zamrznitev ali celo zmanjšanje 
evropskega proračuna, ki je povezan z 
obdobjem hudih omejitev za nacionalne 
proračune, in ker so raziskave, razvoj in 
inovacije eno od področij, na katerih se je 
pokazala prava dodana vrednost 
evropskega sodelovanja – v nasprotju z 
določenimi drugimi proračunskimi 
postavkami –, iz česar je razvidna potreba 
po prerazporeditvi razpoložljivih sredstev 
EU,

Or. en

Predlog spremembe 12
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker prestajamo gospodarsko in socialno 
krizo (ki zelo različno vpliva na države 
članice EU) in ker so raziskave, 
izobraževanje in inovacije bistveni 
instrumenti za oživitev gospodarstva in 
ustvarjanje delovnih mest, pa tudi za 
opredelitev trajnostnega in vključujočega 
modela rasti,

D. ker prestajamo gospodarsko in socialno 
krizo (ki zelo različno vpliva na države 
članice EU) in ker so raziskave, 
izobraževanje in inovacije bistveni 
instrumenti za oživitev gospodarstva in 
ustvarjanje delovnih mest, pa tudi za 
opredelitev trajnostnega in vključujočega 
modela rasti; ker bi morala biti glavna 
prednostna naloga EU, da se z 
izpolnjevanjem ciljev vodilnih pobud iz 
strategije EU 2020 poveča potencial rasti 
in zaposlovanja v EU na največjo možno 
mero, 

Or. en

Predlog spremembe 13
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker prestajamo gospodarsko in socialno 
krizo (ki zelo različno vpliva na države 
članice EU) in ker so raziskave, 
izobraževanje in inovacije bistveni 
instrumenti za oživitev gospodarstva in 
ustvarjanje delovnih mest, pa tudi za 
opredelitev trajnostnega in vključujočega 
modela rasti,

D. ker prestajamo gospodarsko in socialno 
krizo (ki zelo različno vpliva na države 
članice EU) in ker so raziskave (tako 
temeljne kot aplikativne), izobraževanje in 
inovacije bistveni instrumenti za oživitev 
gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest, 
pa tudi za opredelitev trajnostnega in 
vključujočega modela rasti,

Or. en

Predlog spremembe 14
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker prestajamo gospodarsko in socialno 
krizo (ki zelo različno vpliva na države 
članice EU) in ker so raziskave, 
izobraževanje in inovacije bistveni 
instrumenti za oživitev gospodarstva in 
ustvarjanje delovnih mest, pa tudi za 
opredelitev trajnostnega in vključujočega 
modela rasti,

D. ker prestajamo gospodarsko, socialno in 
okoljsko krizo (ki zelo različno vpliva na 
države članice EU) in ker so raziskave, 
izobraževanje in inovacije bistveni 
instrumenti za oživitev gospodarstva in 
ustvarjanje delovnih mest, pa tudi za 
opredelitev trajnostnega in vključujočega 
družbenega modela,

Or. en

Predlog spremembe 15
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker morajo EU in države članice najti 
načine, da se skupaj odzovejo na največje 
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družbene, gospodarske, okoljske, 
demografske in etične izzive, s katerimi se 
srečujejo evropski narodi, kot so staranje 
prebivalstva, zdravje, preskrba s hrano, 
trajnostni razvoj, veliki okoljski izzivi itd., 
in ker morajo predlagane rešitve 
posameznike spodbuditi, da prevzamejo 
večjo odgovornost za svoja dejanja,

Or. fr

Predlog spremembe 16
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU,

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU ter ker mora 
Komisija v teh okoliščinah predlagati 
pregled pravil o državni pomoči za 
raziskave in inovacije, da bi z njimi lahko 
podprli konkurenčnost Unije,

Or. fr

Predlog spremembe 17
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
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konkurenčnih sposobnosti EU, konkurenčnih sposobnosti EU; ker je po 
celotni „inovacijski verigi“ potrebno 
vzpostaviti sveženj usklajenih podpornih 
orodij, ki bodo zagotavljala ravnovesje 
med akademsko usmerjenim 
raziskovanjem, aplikativnimi 
znanstvenimi raziskavami in inovacijami,

Or. en

Predlog spremembe 18
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU,

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU; ker bi bilo 
treba določiti prednostne naloge in 
sredstva za raziskave v okviru cilja, da se 
zagotovi vodilna vloga Evrope,

Or. en

Predlog spremembe 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU,

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v spodbujanje naložb 
industrije in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU,
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Or. en

Predlog spremembe 20
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ε

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU,

E. ker druge regije in države sveta, še 
posebej države v razvoju, vedno več 
vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije ter 
bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev in 
pritegnitev znanstvenih zmogljivosti in 
izboljšanje splošnih konkurenčnih 
sposobnosti EU,

Or. el

Predlog spremembe 21
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU,

E. ker druge regije in države sveta vedno 
več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije 
ter bi morale biti zato naložbe EU na tem 
področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih 
konkurenčnih sposobnosti EU na podlagi 
odličnih raziskav,

Or. en

Predlog spremembe 22
Gunnar Hökmark
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar 
največji del razpoložljivih sredstev v 
okviru različnih shem in programov 
financiranja (vključno z obsežnimi 
projekti) še vedno dobijo znanstveno in 
tehnološko naprednejše države članice 
EU, zaradi česar ostajajo nekatere države 
članice in evropske regije slabše zastopane 
glede dostopa do financiranja, pa tudi 
udeležbe,

F. ker je financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije namenjeno 
zagotavljanju evropske odličnosti in ker je 
treba ta sredstva povečati v skladu s 
strogimi merili, saj je to predpogoj za 
doseganje vodilne vloge v svetu; ker bi 
morali strukturni skladi in Kohezijski 
sklad igrati večjo vlogo pri porajanju 
odličnosti v vseh delih Unije,

Or. en

Predlog spremembe 23
Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar 
največji del razpoložljivih sredstev v 
okviru različnih shem in programov 
financiranja (vključno z obsežnimi 
projekti) še vedno dobijo znanstveno in 
tehnološko naprednejše države članice EU, 
zaradi česar ostajajo nekatere države 
članice in evropske regije slabše zastopane 
glede dostopa do financiranja, pa tudi 
udeležbe,

F. ker se financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar 
največji del razpoložljivih sredstev v 
okviru različnih okvirnih shem in 
programov financiranja (vključno z 
obsežnimi projekti) še vedno dobijo 
znanstveno in tehnološko naprednejše 
države članice EU, zaradi česar ostajajo 
nekatere države članice in evropske regije 
slabše zastopane glede dostopa do 
financiranja, pa tudi udeležbe, pri čemer 
priznava, da mnoge regije, ki so sicer 
slabše zastopane pri financiranju iz 
okvirnega programa, počrpajo več 
sredstev iz Kohezijskega in strukturnih 
skladov,

Or. en
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Predlog spremembe 24
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar 
največji del razpoložljivih sredstev v 
okviru različnih shem in programov 
financiranja (vključno z obsežnimi 
projekti) še vedno dobijo znanstveno in 
tehnološko naprednejše države članice EU, 
zaradi česar ostajajo nekatere države 
članice in evropske regije slabše zastopane 
glede dostopa do financiranja, pa tudi 
udeležbe,

F. ker se financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar 
največji del razpoložljivih sredstev v 
okviru različnih shem in programov 
financiranja (vključno z obsežnimi 
projekti) še vedno lahko dobijo znanstveno 
in tehnološko naprednejše države članice 
EU, zaradi česar ostajajo nekatere države 
članice in evropske regije slabše zastopane 
glede dostopa do financiranja, pa tudi 
udeležbe,

Or. en

Predlog spremembe 25
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar 
največji del razpoložljivih sredstev v 
okviru različnih shem in programov 
financiranja (vključno z obsežnimi 
projekti) še vedno dobijo znanstveno in 
tehnološko naprednejše države članice EU, 
zaradi česar ostajajo nekatere države 
članice in evropske regije slabše zastopane 
glede dostopa do financiranja, pa tudi 
udeležbe,

F. ker se financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar 
največji del razpoložljivih sredstev v 
okviru različnih shem in programov 
financiranja (vključno z obsežnimi 
projekti) še vedno dobijo znanstveno in 
tehnološko naprednejše države članice EU, 
zaradi česar ostajajo nekatere države 
članice in njihove evropske regije slabše 
zastopane glede dostopa do financiranja, pa 
tudi udeležbe,

Or. en
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Predlog spremembe 26
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker mora Evropa zato, da bi 
izoblikovala evropski raziskovalni prostor 
in dolgoročno ohranila njegovo 
mednarodno konkurenčnost, razviti in 
izkoristiti ves svoj potencial in ker je torej 
treba v korist vse Evrope odpraviti 
strukturne vzroke za stalno odseljevanje 
znanstvenikov iz nekaterih držav članic in 
njihovo majhno udeležbo v evropskih 
raziskovalnih programih, 

Or. de

Predlog spremembe 27
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker obstaja ogromen neizkoriščen 
potencial v usklajevanju 27 nacionalnih 
raziskovalnih programov, s katerim bi se 
izognili trošenju virov za podvajanje dela 
in nepotrebno upravo,

Or. da

Predlog spremembe 28
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker pomanjkljiva infrastruktura 
nekaterim državam članicam in regijam 
še vedno zmanjšuje možnosti, da bi 
zaprosile za financiranje,

Or. en

Predlog spremembe 29
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur
in sistemov visokošolskega izobraževanja,

G. ker je treba po vsej Evropi okrepiti 
raziskovalne in inovacijske zmogljivosti 
ter zagotoviti njihovo optimalno uporabo, 
da bi s tem podprli nastanek evropskih 
raziskav, ki bodo vodilne v svetu; ker se 
merila za odličnost in merila za kohezijo 
ne izključujejo, brez odličnosti Evropa ne 
bo imela vodilne vloge, v Uniji kot taki pa 
bo tudi manj vlaganj v raziskave,

Or. en

Predlog spremembe 30
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur in 
sistemov visokošolskega izobraževanja,

G. ker so znotraj EU še vedno pomembne 
in rastoče neenakosti glede nacionalnih 
ravni financiranja raziskav in razvoja, 
industrijskih struktur in sistemov 
visokošolskega izobraževanja, raven 
nacionalnega financiranja raziskav pa je 
neposredno povezana z uspešnostjo pri 
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udeležbi držav članic v 7OP,

Or. el

Predlog spremembe 31
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur in 
sistemov visokošolskega izobraževanja,

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur in 
sistemov visokošolskega izobraževanja;
ker povečanje stroškov financiranja 
raziskav pomeni, da bo za izpolnjevanje 
istega cilja, tj. za razvoj novih področij 
raziskav, potrebnih več finančnih 
sredstev, 

Or. lt

Predlog spremembe 32
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur in 
sistemov visokošolskega izobraževanja,

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur in 
sistemov visokošolskega izobraževanja, te 
neenakosti pa simbolizirajo primerjalne 
prednosti različnih držav članic, 

Or. en

Predlog spremembe 33
Ioan Enciu
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur in 
sistemov visokošolskega izobraževanja,

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti 
glede nacionalnih ravni financiranja 
raziskav in razvoja, industrijskih struktur in 
sistemov visokošolskega izobraževanja in 
ker je treba vzpostaviti mehanizme za 
uravnoteženje, da bi bile vse države 
članice enako,

Or. en

Predlog spremembe 34
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker ima financiranje EU za raziskave, 
razvoj in inovacije različne stopnje 
pomena in lokalnega učinka znotraj 
Evrope, te razlike pa so odvisne tako od 
različnih znanstvenih in tehnoloških 
usmeritev držav članic kot tudi od 
neenakosti znotraj EU v nacionalnih 
zmožnostih financiranja raziskav in 
razvoja, industrijskih struktur in 
visokošolskih sistemov,

Or. it

Predlog spremembe 35
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so nujno potrebni boljši odnosi 
med akademskim okoljem, raziskovalno 
skupnostjo in industrijo, da se omogoči 
najboljša pretvorba rezultatov raziskav v 
proizvode in storitve, ki bodo zagotavljali 
gospodarsko rast in koristili vsej družbi, 

Or. fr

Predlog spremembe 36
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se nacionalni in regionalni organi 
poslužujejo različnih strategij, zaradi 
česar prihaja do podvajanja prizadevanj, 
to pa povzroča večje stroške in 
razdrobljenost,

Or. lt

Predlog spremembe 37
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se velik pomen malih in srednjih 
podjetij za gospodarstvo in zaposlovanje v 
EU ne odraža v ravni njihovega dostopa
do evropskih sredstev za raziskave, razvoj 
in inovacije,

H. ker je pomen industrije ter malih in 
srednjih podjetij za gospodarstvo in 
zaposlovanje v EU velik in je zato treba 
poenostaviti in zmanjšati birokracijo, da 
se poveča dostopnost ter udeležba malih 
in srednjih podjetij ter industrije kot take,

Or. en
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Predlog spremembe 38
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se velik pomen malih in srednjih 
podjetij za gospodarstvo in zaposlovanje v 
EU ne odraža v ravni njihovega dostopa do 
evropskih sredstev za raziskave, razvoj in 
inovacije,

H. ker se velik pomen malih in srednjih 
podjetij za gospodarstvo in zaposlovanje v 
EU ne odraža v ravni njihove udeležbe pri 
evropskih sredstvih za raziskave, razvoj in 
inovacije, pri čemer priznava, da je 
sodelovanje z industrijo spodbudilo 
občutna vlaganja v raziskave, razvoj in 
inovacije s strani industrije,

Or. en

Predlog spremembe 39
Edit Herczog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se velik pomen malih in srednjih 
podjetij za gospodarstvo in zaposlovanje v 
EU ne odraža v ravni njihovega dostopa do 
evropskih sredstev za raziskave, razvoj in 
inovacije,

H. ker se velik pomen malih in srednjih 
podjetij za gospodarstvo in zaposlovanje v 
EU ne odraža v ravni njihovega dostopa do 
evropskih sredstev za raziskave, razvoj in 
inovacije; ker bi morala udeležba malih in 
srednjih podjetij v projektih raziskav, 
razvoja in inovacij doseči 15 odstotkov, 
kar bi spodbudilo evropsko konkurenčno 
podlago,

Or. en

Predlog spremembe 40
Philippe Lamberts
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Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker bi moralo v strateškem okviru za 
financiranje priti do sprememb, tako v 
smislu prednostnih področij kot tudi 
dodeljenih proračunskih sredstev, da bi 
ustrezal ambicijam EU, da se sooči z 
glavnimi družbenimi izzivi, kot so 
podnebne spremembe ter učinkovita raba 
energije in virov; ker sredstva, namenjena 
za raziskave in razvoj na področju 
trajnostne energije, danes zavzemajo 
najmanjši delež v celotnem okvirnem 
programu, kar ni v skladu s cilji EU na 
tem področju,

Or. en

Predlog spremembe 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker svetovni družbeni izzivi zahtevajo 
rešitve v svetovnem merilu, ki bi morale 
vključevati tudi dober izkoristek 
obstoječih platform za sodelovanje, v 
katere so vključeni partnerji iz vseh držav 
članic, in ustvarjanje novih; ker bo boljše 
povezovanje nadnacionalnih 
raziskovalnih sistemov in instrumentov za 
mala in srednja podjetja bistvenega 
pomena za obvladovanje teh izzivov,

Or. pl

Predlog spremembe 42
Britta Thomsen
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Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je v luči svetovne krize v 
raziskavah EU potreben prehod od togega 
pristopa na podlagi teme k osredotočanju 
na pomembne družbene izzive, s katerimi 
se sooča svet,

Or. da

Predlog spremembe 43
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker so v okviru strategije „Evropa 
2020“ raziskave in inovacije ključnega 
pomena za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, 

Or. fr

Predlog spremembe 44
Lena Ek

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker mora biti 7OP oblikovan na 
enakih splošnih načelih kot evropski 
raziskovalni prostor,

Or. en
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Predlog spremembe 45
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker bolezni, povezane z revščino, in 
zapostavljene bolezni ogrožajo 
gospodarski razvoj, zlasti v državah v 
razvoju; ker bolezni prizadenejo več kot 
milijardo ljudi in vsako leto povzročijo 
milijone smrtnih žrtev,

Or. en

Predlog spremembe 46
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v novem jedru tega okvira 
opredeliti raziskovalne programe in sheme 
financiranja EU;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v jedru tega novega okvira 
povezati raziskovalne programe in sheme 
financiranja EU; vendar pa meni, da 
takšna struktura v nobenem primeru ne 
sme povzročiti, da bi znanost na ravni 
univerz bila v slabšem položaju kot drugi 
akterji v konkurenci za vse bolj pičla 
nepovratna sredstva;

Or. de

Predlog spremembe 47
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v novem jedru tega okvira 
opredeliti raziskovalne programe in sheme 
financiranja EU;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v jedru tega novega okvira 
povezati raziskovalne programe in sheme 
financiranja EU, kar je treba doseči s 
pomočjo sistemskega pristopa, ki je 
namenjen povezovanju ciljev, 
zainteresiranih strani, strategij in 
instrumentov;

Or. it

Predlog spremembe 48
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v novem jedru tega okvira 
opredeliti raziskovalne programe in sheme 
financiranja EU;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v jedru tega novega okvira 
povezati obstoječe politike raziskav in 
inovacij Skupnosti in ustrezne programe 
financiranja;

Or. it

Predlog spremembe 49
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v novem jedru tega okvira 
opredeliti raziskovalne programe in sheme
financiranja EU;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v jedru tega novega okvira 
poskrbeti za večjo privlačnost in 
dostopnost raziskovalnih programov in
shem financiranja EU za vse udeležence ;

Or. en

Predlog spremembe 50
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v novem jedru tega okvira 
opredeliti raziskovalne programe in sheme 
financiranja EU;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki 
opredeljuje skupni strateški okvir za 
financiranje raziskav in inovacij, ter meni, 
da bi bilo treba v jedru tega novega okvira 
povezati raziskovalne programe in sheme 
financiranja EU in držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias, 
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva k usklajenim javnim in 
zasebnim prizadevanjem na evropski in 
nacionalni ravni za dosego cilja strategije 
Evropa 2020, da se 3 % bruto domačega 
proizvoda namenijo za raziskave in razvoj, 
da bi dosegli vzpostavitev evropskega 
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raziskovalnega prostora in „Unije 
inovacij“; poziva institucije EU in države 
članice, naj se nemudoma dogovorijo o 
natančnem načrtu za izpolnitev tega cilja,
in poudarja, da bi ta cilj zahteval veliko 
ekonomsko obveznost, ki bi znašala okrog 
130 milijard EUR letno skupno za 
proračun EU in nacionalne proračune ter 
dvakrat toliko za zasebni sektor;

Or. en

Predlog spremembe 52
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja vodilno pobudo iz strategije 
Evropa 2020 Unija inovacij, ki zagovarja
celosten strateški pristop k raziskavam in 
inovacijam ter določa okvir in cilje, h 
katerim morajo prispevati prihodnji 
programi EU za raziskave in inovacije;

Or. lt

Predlog spremembe 53
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba splesti močno vez 
med skupnim strateškim okvirom in 
vodilno pobudo „Program za nova znanja 
in spretnosti in nova delovna mesta“, da 
se izkoristi potencial okvirnega programa 
za ustvarjanje novih delovnih mest;
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Or. da

Predlog spremembe 54
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi EU ter strukturni skladi in 
kohezijski sklad različne cilje in morajo 
zato ostati ločeni, čeprav se morajo 
dopolnjevati;

2. meni, da imajo raziskovalni ter 
inovacijski skladi in programi EU ter 
strukturni skladi in Kohezijski sklad
različne cilje, vendar mora biti ustvarjanje 
sinergij med njimi, usmerjenih k 
reševanju naših skupnih vélikih 
družbenih izzivov (kot so demografske 
spremembe, trajnostno upravljanje virov 
ter stabilna in pravična ekonomska 
podlaga), pogoj za vsa financiranja in 
programe EU;

Or. en

Predlog spremembe 55
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi EU ter strukturni skladi in 
kohezijski sklad različne cilje in morajo 
zato ostati ločeni, čeprav se morajo 
dopolnjevati;

2. meni, da je treba okrepiti sinergije med
raziskovalnimi skladi in programi EU ter 
strukturnimi skladi in Kohezijskim
skladom, da bi bolj učinkovito spodbujali 
pametno specializacijo, na primer s 
pomočjo okrepljenega razvoja grozdov;

Or. en

Predlog spremembe 56
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in Kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;
imeti morajo tudi sinergijske cilje, kot na 
primer spodbujanje odličnosti in povezav 
med akademsko sfero, javnimi 
raziskovalnimi centri in industrijo v 
različnih regijah;

Or. it

Predlog spremembe 57
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in Kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;
poziva, naj se usklajujejo bolj jasno in 
sistematično, da bodo spodbujali 
„pametno specializacijo“ na ravni regij;

Or. es

Predlog spremembe 58
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in kohezijski

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in Kohezijski
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sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;

sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati, pri 
čemer je treba opredeliti sinergije med 
njimi;

Or. en

Predlog spremembe 59
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in Kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati na 
prožni osnovi;

Or. en

Predlog spremembe 60
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in 
programi ter strukturni skladi in Kohezijski
sklad različne cilje in morajo zato ostati 
ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati, kjer 
je to primerno;

Or. en

Predlog spremembe 61
Judith A. Merkies



AM\870996SL.doc 29/99 PE467.207v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj vzpostavi preprost 
in dostopen sistem za pospeševanje 
inovacij, vlaganje v projekte raziskav, 
razvoja in inovacij, povezane z bojem z 
vélikimi družbenimi izzivi, ki bo imel 
resnično celosten pristop; hkrati odločno 
poziva k ohranjanju močnih temeljev 
odličnosti na področju temeljnih raziskav, 
pri čemer je treba graditi na uspehih 
Evropskega raziskovalnega sveta;

Or. en

Predlog spremembe 62
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja zmogljivost regij za 
vzpostavljanje dialoga s pomočjo 
oblikovanja mrež odličnosti in poziva 
Komisijo, naj prouči dodano vrednost 
raziskovalnih projektov, ki so prejeli 
podporo regionalnih vlad;

Or. it

Predlog spremembe 63
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 

3. poudarja, da imajo strukturni skladi in 
Kohezijski sklad pomembno vlogo pri 
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Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

podpiranju razvoja vodilnih in odličnih 
raziskav po vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 64
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane;

Or. en

Predlog spremembe 65
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Edit 
Herczog, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-
Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
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konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo; meni, da bi 
bilo treba strukturne sklade v največji 
možni meri izkoristiti za izgradnjo 
zmogljivosti v regijah, in sicer prek 
dejavnosti, namenjenih ustanavljanju 
centrov odličnosti, posodabljanju univerz, 
nakupu znanstvene opreme, lokalnemu 
prenosu tehnologije, podpiranju 
ustanavljanja in izločanja podjetij ter 
lokalni interakciji med industrijo in 
akademsko sfero; meni, da bo to 
omogočilo razvoj poti k odličnosti in bo te 
regije popeljalo do polnega sodelovanja v 
skupnem strateškem okviru za raziskave 
in inovacije, ki bo temeljilo na kakovosti 
in odličnosti;

Or. en

Predlog spremembe 66
Edit Herczog, Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo ter z ustvarjanjem več 
sinergij med programi držav članic in 
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zmogljivosti ter infrastrukturo; evropskimi programi, da bi tako preprečili 
podvajanje, ter naj v slednjih državah 
članicah bistveno okrepi gradnjo 
kadrovskih zmogljivosti ter infrastrukturo;
poziva k ohranitvi in strogemu 
spoštovanju razmerja 50:50 med EU in 
industrijskim sektorjem pri financiranju;

Or. en

Predlog spremembe 67
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

3. opozarja, da je pomembno utrditi pot k 
odličnosti za tiste države članice, ki so v 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije manj zastopane, ter poziva 
Komisijo, naj razvije ustrezne instrumente
za okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
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razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

učinkovito uporabo orodij, ki jih ima na 
voljo, in z razvojem, če se ji zdi potrebno, 
novih, ustreznih instrumentov za okrepitev 
sodelovanja med državami članicami z 
močno udeležbo in tistimi s šibkejšo 
udeležbo, ter naj v slednjih bistveno okrepi 
gradnjo kadrovskih zmogljivosti ter 
infrastrukturo;

Or. el

Predlog spremembe 69
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, na podlagi 
ustreznih prednosti in vrednosti, ki jo 
lahko prispevajo EU, in sicer z razvojem 
ustreznih instrumentov za okrepitev 
sodelovanja med državami članicami z 
močno udeležbo in tistimi s šibkejšo 
udeležbo, ter naj v slednjih bistveno okrepi 
gradnjo kadrovskih zmogljivosti ter 
infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 70
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
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Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so gospodarsko 
šibkejše in socialno bolj ranljive ter so v 
okvirnem programu premalo zastopane, in 
sicer z razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

Or. lt

Predlog spremembe 71
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
uporabo strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada za okrepitev 
sodelovanja med državami članicami z 
močno udeležbo in tistimi s šibkejšo 
udeležbo, ter naj v slednjih bistveno okrepi 
gradnjo kadrovskih zmogljivosti ter 
infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 72
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
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konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj v večji meri podpre države 
članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

Or. ro

Predlog spremembe 73
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj v skladu z učinkovitimi in 
jasnimi merili utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 74
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je pomembno ohraniti 3. opozarja, da je pomembno ohraniti 
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konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih instrumentov za 
okrepitev sodelovanja med državami 
članicami z močno udeležbo in tistimi s 
šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih 
zmogljivosti ter infrastrukturo;

konvergenčne politike, ter poziva 
Komisijo, naj utrdi pot k odličnosti za tiste 
države članice in regije, ki so v okvirnem 
programu premalo zastopane, in sicer z 
razvojem ustreznih kazalnikov in 
instrumentov za okrepitev sodelovanja med 
državami članicami z močno udeležbo in 
tistimi s šibkejšo udeležbo, ter naj v 
slednjih bistveno okrepi gradnjo 
kadrovskih zmogljivosti ter infrastrukturo;

Or. it

Predlog spremembe 75
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da je objava razpisov za 
financiranje vrhunskih raziskovalnih 
centrov v prikrajšanih regijah ustrezen 
instrument za razvoj evropskega 
raziskovalnega prostora; meni, da 
dodeljevanje pomoči v obliki razpisa 
povečuje dinamičnost in ustvarjalnost, kar 
lahko celo v strukturno šibkih regijah 
privede do uspešne izgradnje tehnoloških 
območij, ki bodo zagotavljala delovna 
mesta, usmerjena v prihodnost; meni, da 
bi morale na razpisih sodelovati skupine, 
ki bi vključevale po eno mednarodno 
priznano raziskovalno ustanovo in eno 
prikrajšano regijo in da bi bilo treba 
znanstvene pristope, na podlagi katerih bi 
zaprosili za financiranje, ocenjevati v 
skladu z načelom odličnosti; meni, da bi 
bilo obenem treba zahtevati izvedljivo 
celostno zasnovo, ki bi, na primer s 
pomočjo strukturnih skladov in z 
vzpostavitvijo ustreznih okvirnih pogojev, 
tvorila infrastrukturo in okolje, prikladno 
za raziskave in inovacije; 
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Or. de

Predlog spremembe 76
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj svoje letne in 
večletne delovne programe dopolni s 
predhodnimi ocenami teritorialnega 
učinka raznih raziskovalnih in 
inovacijskih tem, ki so upravičene do 
financiranja, da se zagotovi boljše 
geografsko ravnovesje z ozirom na dostop 
do financiranja;

Or. it

Predlog spremembe 77
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj podpre 
nadnacionalne dejavnosti na področju 
raziskav, razvoja in inovacij, ki združujejo 
cilje kohezijske politike in znanstveno 
odličnost; meni, da bi ta sinergija lahko 
predstavljala spodbudo, ki bi pospešila 
premostitev vrzeli med regijami, ki so na 
področju znanosti najmanj razvite, in 
tistimi bolje razvitimi;

Or. en

Predlog spremembe 78
Krišjānis Kariņš
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da močna infrastruktura 
povečuje konkurenčnost držav članic in 
regij in s tem tudi njihove možnosti za 
sodelovanje v raziskovalnih skladih in 
programih EU;

Or. en

Predlog spremembe 79
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja vlogo regij in velikih 
regionalnih grozdov pri razvoju in 
izvajanju evropskih raziskovalnih 
programov, tudi zaradi njihove močne 
povezave z lokalnimi podjetji, storitvami 
ter centri za izobraževanje in 
usposabljanje;

Or. it

Predlog spremembe 80
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poudarja, da je treba kar najbolje 
izkoristiti visoko specializirane dobavne 
verige, območja in poslovna omrežja, ki 
pomagajo promovirati evropsko odličnost 
znotraj Evropske unije in zunaj nje ter 
spodbujati oblikovanje novih industrijskih 
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grozdov;

Or. it

Predlog spremembe 81
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za
glavno splošno merilo financiranja, vendar 
je treba upoštevati, da se narava odličnosti 
razlikuje glede na vrsto udeleženca ali 
naravo raziskovalnega in inovacijskega 
projekta (merilo odličnosti za 
raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 
srednja podjetja, razlikuje se pa tudi med 
temeljnimi in uporabnimi projekti);

4. opozarja, da bi znanstvena odličnost 
morala biti glavno merilo evropskega 
financiranja raziskav; meni, da 
verodostojnost okvirnega programa 
temelji na znanstveni kakovosti, ki se ne 
sme opredeljevati na drugačen način; 

Or. en

Predlog spremembe 82
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja, vendar 
je treba upoštevati, da se narava odličnosti 
razlikuje glede na vrsto udeleženca ali 
naravo raziskovalnega in inovacijskega 
projekta (merilo odličnosti za 
raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 
srednja podjetja, razlikuje se pa tudi med 
temeljnimi in uporabnimi projekti);

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja, vendar 
je treba upoštevati, da sodelujoči izhajajo 
iz različnih okoliščin in je zato treba 
predhodne podporne ukrepe prilagoditi 
posebnim okoliščinam vsakega izmed 
njih; 
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Or. es

Predlog spremembe 83
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja, 
vendar je treba upoštevati, da se narava 
odličnosti razlikuje glede na vrsto 
udeleženca ali naravo raziskovalnega in 
inovacijskega projekta (merilo odličnosti 
za raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 
srednja podjetja, razlikuje se pa tudi med 
temeljnimi in uporabnimi projekti);

4. opozarja, da odličnost velja za glavno 
splošno merilo financiranja in da je 
preprostost ključnega pomena za dosego 
vrednosti iz omejenih sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 84
Edit Herczog, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja,
vendar je treba upoštevati, da se narava 
odličnosti razlikuje glede na vrsto 
udeleženca ali naravo raziskovalnega in 
inovacijskega projekta (merilo odličnosti 
za raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 
srednja podjetja, razlikuje se pa tudi med 
temeljnimi in uporabnimi projekti);

4. je prepričan, da načelo odličnosti 
znotraj evropskega raziskovalnega 
prostora ostaja temelj za konkurenčnost 
Evrope v prihodnosti; ugotavlja, da se 
narava odličnosti razlikuje glede na vrsto 
udeleženca ali naravo raziskovalnega in 
inovacijskega projekta; poudarja, da bi 
morali biti tehnične izboljšave, inovacije 
in oblikovanje trga glavna merila za 
industrijo in aplikativne raziskave; je 
prepričan, da bi morali kohezijski 
instrumenti, kot na primer strukturni 
skladi, krepiti razvoj odličnosti in 
vzpostavljanje zmogljivosti z večjo 
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skladnostjo z raziskavami in inovacijami 
na regionalni ravni; 

Or. en

Predlog spremembe 85
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, 
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja,
vendar je treba upoštevati, da se narava 
odličnosti razlikuje glede na vrsto 
udeleženca ali naravo raziskovalnega in 
inovacijskega projekta (merilo odličnosti 
za raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 
srednja podjetja, razlikuje se pa tudi med 
temeljnimi in uporabnimi projekti);

4. je prepričan, da načelo odličnosti 
znotraj evropskega raziskovalnega 
prostora ostaja temelj za konkurenčnost 
Evrope v prihodnosti; ugotavlja, da se 
narava odličnosti razlikuje glede na vrsto 
udeleženca ali naravo raziskovalnega in 
inovacijskega projekta; je prepričan, da bi 
morali kohezijski instrumenti, kot na 
primer strukturni skladi, krepiti razvoj 
odličnosti in vzpostavljanje zmogljivosti z 
večjo skladnostjo z raziskavami in 
inovacijami na regionalni ravni; 

Or. en

Predlog spremembe 86
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja, vendar 
je treba upoštevati, da se narava odličnosti 
razlikuje glede na vrsto udeleženca ali 
naravo raziskovalnega in inovacijskega 
projekta (merilo odličnosti za raziskovalno 
ustanovo ni enako kot za posameznega 

4. opozarja, da odličnost sicer velja za eno 
glavnih splošnih meril financiranja 
raziskav, vendar je treba upoštevati, da se 
narava odličnosti razlikuje glede na vrsto 
udeleženca (merilo odličnosti za 
raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 



PE467.207v01-00 42/99 AM\870996SL.doc

SL

raziskovalca ali za mala in srednja podjetja, 
razlikuje se pa tudi med temeljnimi in 
uporabnimi projekti);

srednja podjetja) ali naravo raziskav in 
inoviranja (dejavnosti, povezane z 
inovacijami, kot so predstavitveni projekti 
in zelo veliki pilotni projekti, terjajo 
različna merila uspešnosti);

Or. en

Predlog spremembe 87
Hannu Takkula, Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja, vendar 
je treba upoštevati, da se narava odličnosti 
razlikuje glede na vrsto udeleženca ali 
naravo raziskovalnega in inovacijskega 
projekta (merilo odličnosti za raziskovalno 
ustanovo ni enako kot za posameznega 
raziskovalca ali za mala in srednja podjetja, 
razlikuje se pa tudi med temeljnimi in 
uporabnimi projekti);

4. opozarja, da je odličnost glavno krovno 
načelo in merilo financiranja raziskav in 
razvoja, vendar je treba upoštevati, da se 
narava odličnosti razlikuje glede na vrsto 
udeleženca ali naravo raziskovalnega in 
inovacijskega projekta (merilo odličnosti 
za raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 
srednja podjetja, razlikuje se pa tudi med 
temeljnimi in uporabnimi projekti);

Or. en

Predlog spremembe 88
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja, vendar
je treba upoštevati, da se narava odličnosti
razlikuje glede na vrsto udeleženca ali 
naravo raziskovalnega in inovacijskega 
projekta (merilo odličnosti za raziskovalno 
ustanovo ni enako kot za posameznega 
raziskovalca ali za mala in srednja podjetja, 

4. opozarja, da odličnost velja za glavno 
splošno merilo financiranja, vendar pa se
ocenjevanje odličnosti razlikuje glede na 
vrsto udeleženca ali naravo raziskovalnega 
in inovacijskega projekta (merilo odličnosti 
za raziskovalno ustanovo ni enako kot za 
posameznega raziskovalca ali za mala in 
srednja podjetja, razlikuje se pa tudi med 
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razlikuje se pa tudi med temeljnimi in 
uporabnimi projekti);

temeljnimi in uporabnimi projekti);

Or. en

Predlog spremembe 89
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno splošno merilo financiranja, vendar 
je treba upoštevati, da se narava odličnosti 
razlikuje glede na vrsto udeleženca ali 
naravo raziskovalnega in inovacijskega 
projekta (merilo odličnosti za raziskovalno 
ustanovo ni enako kot za posameznega 
raziskovalca ali za mala in srednja podjetja, 
razlikuje se pa tudi med temeljnimi in 
uporabnimi projekti);

4. opozarja, da odličnost sicer velja za 
glavno merilo financiranja, vendar je treba 
upoštevati, da se narava odličnosti 
razlikuje glede na vrsto udeleženca ali 
naravo raziskovalnega in inovacijskega 
projekta (merilo odličnosti za raziskovalno 
ustanovo ni enako kot za posameznega 
raziskovalca ali za mala in srednja podjetja, 
razlikuje se pa tudi med temeljnimi in 
uporabnimi projekti);

Or. en

Predlog spremembe 90
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da je znanstvena odličnost 
najpomembnejši merilo za dodeljevanje 
konkurenčnega financiranja za raziskave; 
vendar priznava, da dosedanja raba 
strukturnih skladov za raziskave in razvoj 
ni obrodila zadovoljivih rezultatov pri 
zmanjševanju razlik med državami 
članicami v uspešnosti na področju 
raziskav in inovacij; poudarja pomen 
uspešne uresničitve tega cilja, da bi se 
izognili evropskemu gospodarstvu dveh 
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hitrosti; meni, da so potrebni novi pristopi 
na evropski ravni za okrepitev 
konkurenčnosti raziskav in razvoja v manj 
uspešnih državah članicah; meni, da 
potencial evropskih programov, da 
izgradijo odličnost po vsej Evropi s 
pomočjo priložnosti za učenje, ki jih 
nudijo vodilne evropske institucije na 
področju raziskav in razvoja, še ni v celoti 
izkoriščen; poziva k okrepitvi programa za 
usposabljanje raziskovalcev na 
nadnacionalni ravni; poudarja, da so 
potrebni novi pristopi, da se omogoči 
nadnacionalno povezovanje med 
univerzami in raziskovalnimi 
organizacijami, ki bi predvidevali 
institucionalno vzajemno učenje o 
mehanizmih upravljanja, človeških virih, 
politikah v zvezi s pravicami intelektualne 
lastnine, financiranju, izobraževanju, 
organizacijskih shemah za raziskave in 
inovacije ter o sodelovanju s podjetji in 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 91
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da so inovacije pomembna 
sestavina trikotnika znanja 
(izobraževanje-raziskave-inovacije), zato 
je vsak poskus njihove krepitve neločljivo 
povezan s krepitvijo ostalih parametrov in 
zahteva usklajeno in uravnoteženo 
politiko ustvarjanja evropske družbe, 
temelječe na znanju;

Or. el



AM\870996SL.doc 45/99 PE467.207v01-00

SL

Predlog spremembe 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. graja pomanjkanje preglednosti in 
informacij o prihodnjih razpisih za 
zbiranje predlogov za raziskovalne 
projekte; ugotavlja, da se zaradi tega 
raziskovalci in ustanove ne morejo v celoti 
in pravočasno pripraviti; poziva Komisijo 
in države članice, naj različne akterje bolj 
učinkovito obveščajo o dostopu do 
okvirnega programa; 

Or. de

Predlog spremembe 93
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je za doseganje odličnosti 
in krepitev evropske konkurenčnosti 
potrebno spodbujati sodelovanje 
najboljših in najodličnejših evropskih 
raziskovalnih in inovativnih skupnosti z 
najboljšimi raziskovalnimi skupnostmi 
zunaj Evrope; meni, da mora odpiranje 
prihodnjega skupnega strateškega okvira 
temeljiti na načelu vzajemnosti, ki bo 
omogočalo enakovredno sodelovanje v 
programih in dejavnostih, za katere vlada 
močan skupni interes;

Or. en
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Predlog spremembe 94
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je potrebno podpreti 
pristop, ki bo pomagal pretvoriti raziskave 
v inovacije, pri čemer se je treba med 
drugim osredotočiti na posamezne stopnje 
inovacijske verige: raziskave, razvoj, 
predstavitev, razširjanje in prenos 
tehnologije; 

Or. it

Predlog spremembe 95
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja na pomen skupnih 
tehnoloških pobud, kot je IMI, pri 
napredku znanstvenega znanja v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. ob upoštevanju cilja, da se do leta 
2020 povečajo sredstva za raziskave in 
razvoj na 3 % BDP, in dejstva, da so 
raziskave in razvoj edina zanesljiva pot h 
gospodarskemu okrevanju EU, poziva 
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Komisijo, naj prouči možnost določitve 
začasnega minimalnega deleža sredstev za 
raziskave in razvoj, in sicer okrog 1 % 
BDP do leta 2015; 

Or. el

Predlog spremembe 97
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. je prepričan, da je treba v prihodnje 
premisliti tudi o enostranskem odpiranju 
skupnega strateškega okvira, ko je to v 
skladu z evropskimi interesi in ko je 
učinek odvisen od sodelovanja akterjev iz 
tretjih držav; meni tudi, da je za soočanje 
z vélikimi izzivi potrebno, da prihodnji 
skupni strateški okvir spodbuja strukturo 
za procese globalne strategije ter 
prednostne naloge, ki bodo vključevale 
tudi neevropske akterje;

Or. en

Predlog spremembe 98
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj sodeluje pri 
ocenjevanju predlogov in programov za 
raziskave in razvoj, ki se v tistih državah 
članicah, ki zaostajajo na področju
nacionalnega financiranja raziskav, 
financirajo iz strukturnih skladov in iz 
Kohezijskega sklada, da se tako zagotovi 
uporaba skupnih standardov in ciljev ter 
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pravična ocena in najboljši izkoristek teh 
sredstev;

Or. el

Predlog spremembe 99
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. poudarja, da si je v okviru osmega 
okvirnega programa treba prizadevati za 
raziskave in strukture, ki omogočajo 
oblikovanje evropskega raziskovalnega 
prostora svetovnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 100
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi; meni, da je pri tem 
bistvena izmenjava informacij in 
rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju med 
različnimi regulativnimi ravnmi in k 
temu, naj bo financiranje na ravni EU 
namenjeno pritegnitvi vlaganj na 
regionalni in nacionalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju med 
lokalnimi in regionalnimi, nacionalnimi in 
evropskimi čezmejnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;
obenem poudarja velik pomen 
sodelovanja z drugimi raziskovalnimi 
ustanovami in inovacijskimi grozdi zunaj 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 102
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju med 
lokalnimi in regionalnimi, nacionalnimi in 
evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi; poziva k 
oblikovanju hitrejših in enostavnejših 
instrumentov, ki bi omogočali 
sofinanciranje projektov s strani Komisije 
in držav članic; meni, da je pri tem 
bistvena izmenjava informacij in 
rezultatov;
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Or. en

Predlog spremembe 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju med 
lokalnimi in regionalnimi, nacionalnimi in 
evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost,
sodelovanje, povezovanje in prilagajanje
med njimi; meni, da sta pri tem bistvena
dostop do informacij in rezultatov ter 
njihova izmenjava, kar je ključno tudi za 
raziskovalno infrastrukturo, tudi prek 
elektronskih poti;

Or. it

Predlog spremembe 104
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da so pri tem bistveni
izmenjava informacij in rezultatov, 
poenostavitev pravil ter, kjer je to mogoče, 
zagotavljanje zbliževanja;
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Or. ro

Predlog spremembe 105
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da sta sodelovanje in 
izmenjava informacij in rezultatov bistvena 
za povečanje učinkovitosti financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 106
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju in 
povezovanju med lokalnimi in 
regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi; meni, da je pri tem 
bistvena izmenjava informacij, najboljših 
praks in rezultatov;

Or. el
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Predlog spremembe 107
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju med 
lokalnimi in regionalnimi, nacionalnimi in 
evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi ob hkratnem 
preprečevanju nepotrebnih podvajanj in 
napak; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

Or. fr

Predlog spremembe 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k večjim sinergijam med 
lokalnimi in regionalnimi, nacionalnimi in 
evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi; meni, da je pri tem 
bistven odprt dostop do informacij in 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju med 
lokalnimi in regionalnimi, nacionalnimi in 
evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba obravnavati 
problem nezadostne zastopanosti ter 
spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

Or. pl

Predlog spremembe 110
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju in 
povezovanju med lokalnimi in 
regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi; meni, da je pri tem 
bistvena izmenjava informacij in 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 111
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju in 
povezovanju med lokalnimi in 
regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa 
povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi; meni, da je pri tem 
bistvena izmenjava informacij in 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 112
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k boljšemu razlikovanju v 
opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

5. poziva k boljšemu usklajevanju in večji 
sinergiji med lokalnimi in regionalnimi, 
nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi 
in inovacijskimi strategijami, pri čemer je 
treba spoštovati posebnosti različnih okolij, 
obenem pa povečati možnosti za 
komplementarnost in sodelovanje med 
njimi; meni, da je pri tem bistvena 
izmenjava informacij in rezultatov;

Or. it

Predlog spremembe 113
Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. je prepričan, da je Evropa dolžna 
uporabiti svoj velik potencial na področju 
raziskav, tehnologije in inovacij ter 
prispevati k reševanju svetovnih 
družbenih izzivov, ki so:
– demografske spremembe v smislu 
starajoče se družbe v Evropi, vključno s 
starostnimi boleznimi, in naraščanja 
svetovnega prebivalstva, vključno z
zapostavljenimi boleznimi, prehrano, 
urbanizacijo, družbeno kohezijo in 
migracijami,
– prehod k trajnostnemu upravljanju 
virov, vključno s trajnostnim 
upravljanjem voda, blažitev podnebnih 
sprememb, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, obnovljivi viri energije in 
energetska učinkovitost, učinkovitost rabe 
virov, zlasti nujno potrebnih surovin in 
redkih naravnih virov,
– močna, stabilna in pravična ekonomska 
podlaga, ki vključuje gospodarsko 
okrevanje, krepitev temeljnega in 
aplikativnega znanja v vseh strokah, od 
družbenih in humanističnih ved prek 
drugih področij, kot sta biologija in 
medicina, do ključnih tehnologij, ki je 
potrebna za krepitev gospodarstva in 
zaposlovanja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 114
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je za izboljšanje in 
krepitev evropske konkurenčnosti treba 
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izkoristiti naravni potencial vseh regij;
opozarja, da se je odlična priložnost za to 
ponudila sedaj, ko so potrebne izboljšave 
naslednjega okvirnega programa in 
spremembe pravil o delovanju kohezijske 
politike, in da bi jo morali skrbno 
izkoristiti; meni, da je v ta namen 
potrebno izkoristiti sinergije med 
različnimi finančnimi viri EU ter podpreti 
pametno regionalno specializacijo;

Or. pl

Predlog spremembe 115
Edit Herczog, Christian Ehler, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je pomembno, da se med 
sedmim okvirnim programom in 
naslednjim skupnim strateškim okvirom 
zagotovi kontinuiteta uspešnih 
instrumentov (vključno s skupnimi 
tehnološkimi pobudami), zlasti v tistih 
programih sodelovanja, ki so se izkazali 
kot uspešni; meni, da je treba za izpolnitev 
evropskih dolgoročnih ciljev upoštevati 
potrebe posebnih sektorjev ter da je treba 
pustiti dovolj manevrskega prostora in 
priložnosti tudi za nove akterje; 

Or. en

Predlog spremembe 116
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. zahteva, naj se opravi neodvisna 
revizija – ki jo na primer opravi Evropsko 
računsko sodišče v povezavi z 
nacionalnimi računskimi sodišči – o 
učinkovitosti javnih izdatkov za raziskave, 
ki jih izvršujejo države članice, Evropska 
unija in lokalni organi;

Or. fr

Predlog spremembe 117
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
sprejela predlog Parlamenta, da se 
vzpostavi služba „vse na enem mestu“ -
lahko dostopna skupna vstopna točka, 
kjer bi vse zainteresirane strani, zlasti 
mala in srednja podjetja, lahko zaprosile 
za nasvet, finančno pomoč ali povezavo z 
morebitnimi partnerji; 

Or. en

Predlog spremembe 118
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj okrepi 
prepoznavnost dodane vrednosti EU na 
področju raziskav in inovacij; 
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Or. en

Predlog spremembe 119
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, opredelitve in 
komplementarnost;

6. poudarja, da bi morala biti različna 
narava in obseg raziskovalnih, razvojnih 
in inovacijskih projektov v jedru skupnega 
strateškega okvira ter poziva k 
poenostavitvi s pomočjo preprečevanja 
razdrobljenosti in birokracije; meni, da je
za zagotovitev skladnosti, povezanosti in 
komplementarnosti nujno, da je skupni 
strateški okvir za financiranje raziskav in 
inovacij izdelan na podlagi enotnega, 
celostnega strateškega okvira za 
raziskave, inovacije in podjetništvo, saj je 
to nujno potrebno za to, da se odličnost in 
raziskave EU povežejo s trgom;

Or. en

Predlog spremembe 120
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, opredelitve in 
komplementarnost;

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, povezanost in 
komplementarnost; meni, da bi bilo treba 
premisliti o moratoriju na instrumente, 
dokler obstoječi ne bodo dovolj razviti in 
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ustrezno ovrednoteni;

Or. en

Predlog spremembe 121
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, opredelitve in 
komplementarnost;

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, široko 
reprezentativnost, povezanost in 
komplementarnost;

Or. pl

Predlog spremembe 122
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, opredelitve in 
komplementarnost;

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, povezanost in 
komplementarnost, ter hkrati zmanjšati 
birokracijo, s katero se soočajo prosilci za 
tako financiranje;

Or. ro
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Predlog spremembe 123
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, opredelitve in
komplementarnost;

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, povezanost,
komplementarnost, sposobnost inoviranja 
in poenostavitev;

Or. en

Predlog spremembe 124
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, opredelitve in 
komplementarnost;

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, povezanost in 
komplementarnost ter da bodo preprečena 
podvajanja;

Or. el

Predlog spremembe 125
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, opredelitve in
komplementarnost;

6. poudarja, da bi morala biti v jedru 
skupnega strateškega okvira ideja, da je 
treba različno naravo in obseg 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
projektov, skupaj z raznovrstnostjo shem 
financiranja, organizirati tako, da bo 
poskrbljeno za skladnost, povezanost,
komplementarnost in odličnost;

Or. en

Predlog spremembe 126
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bi moral biti skupni strateški 
okvir osredotočen zlasti na to, da bi 
celostno odgovarjal na številne ciljne 
vélike družbene izzive na evropski ravni, 
in sicer s pomočjo uravnoteženega nabora 
instrumentov, ki bi vključevali celoten 
spekter dejavnosti od izobraževanja in 
usposabljanja do temeljnih in aplikativnih 
raziskav ter predstavitvenih dejavnosti in 
trženja; je prepričan, da so trije največji 
družbeni izzivi, s katerimi se bo Evropa 
soočila v prihodnjem desetletju in na 
katere se mora osredotočiti skupni 
strateški okvir, naslednji: 
– oblikovanje modela gospodarskega 
razvoja, ki bo skladen s fizičnimi 
omejitvami planeta,
– zagotavljanje družbene kohezije na 
ravni EU ter na regionalni in lokalni 
ravni,
– izboljšanje zdravja, preprečevanje 
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bolezni, prehrana in blaginja;

Or. en

Predlog spremembe 127
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. predlaga lažji dostop do evropskih 
finančnih sredstev, zlasti z oblikovanjem :
– enotne kontaktne točke,
– načela „en projekt/en dokument“,
– spletnega mesta, posvečenega iskanju 
partnerjev,
– zemljevida akterjev, ki si prizadevajo za 
isti cilj,
– foruma za izmenjavo dobrih praks;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva, naj skupni strateški okvir 
presega zgolj boljšo ubeseditev različnih 
obstoječih finančnih instrumentov in naj 
podpira nov politični pristop ter sistem 
upravljanja, ki bo hkrati spodbujal 
inovacije in sodelovanje v različnih 
ključnih fazah vrednostne verige (od 
dobavitelja materiala do uporabnika 
končnega proizvoda) po vsej Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 129
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. priporoča, naj nacionalni in 
regionalni skladi prispevajo k 
financiranju Evropskega centra za 
raziskave, programa Marie Curie ali 
projektov sodelovanja, ki sicer 
izpolnjujejo pogoje odličnosti, vendar 
zaradi pomanjkanja evropskih sredstev ne 
morejo biti financirani;

Or. en

Predlog spremembe 130
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. priporoča, naj Komisija analizira 
možnosti za vzpostavitev vseevropskega 
skupnega sklada, ki bi se financiral iz 
strukturnih skladov in bi bil namenjen 
spodbujanju skupnih evropskih raziskav;

Or. en

Predlog spremembe 131
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar tesno 
povezano: Evropski tehnološki inštitut naj 
deluje predvsem kot mreža skupnosti 
znanja in inovacij, deli okvirnega 
programa za konkurenčnost in 
inovativnost, povezani z inovacijami, pa 
naj se osredotočijo na svojo prednost pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij; naslednji okvirni program naj 
obravnava raziskave in inovacije v skladu 
z različno naravo prosilcev; strukturne 
sklade in Kohezijski sklad pa je treba 
uporabiti ob tesnejšem sodelovanju, vendar 
morajo ostati ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 132
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar tesno 
povezano: Evropski tehnološki inštitut naj 
deluje predvsem kot mreža skupnosti 
znanja in inovacij, okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost pa naj se 
osredotoči na svojo prednost pri podpiranju 
inovativnih malih in srednjih podjetij; 
naslednji okvirni program naj obravnava 
raziskave kot celoto; strukturne sklade in 
Kohezijski sklad pa je treba uporabiti
neposredno za spodbujanje večje udeležbe 
v evropskih raziskovalnih programih, 
vendar morajo ostati ločeni;
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Or. pl

Predlog spremembe 133
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar tesno 
povezano: Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo naj deluje predvsem kot mreža 
skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost
pa naj se osredotoči na svojo prednost pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga je zato treba vključiti v
skupni strateški okvir; skupni strateški 
okvir naj obravnava raziskave in inovacije 
kot celoto; strukturne sklade in Kohezijski
sklad pa je treba uporabiti v skladu z bolj 
usmerjenim pristopom, vendar morajo 
ostati ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 134
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar v tesnem 
medsebojnem odnosu: Evropski tehnološki 
inštitut naj deluje predvsem kot mreža 
skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
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program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na svojo prednost pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in Kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;
meni, da bi morali projekti sodelovanja 
ostati hrbtenica skupnega strateškega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

7. je prepričan, da je okvirni program v 
središču skupnega strateškega okvira, 
kljub temu pa je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar v tesnem 
partnerstvu: Evropski tehnološki inštitut 
naj deluje predvsem kot mreža skupnosti 
znanja in inovacij, okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost pa naj se 
osredotoči na svojo prednost pri podpiranju 
inovativnih malih in srednjih podjetij ter ga 
zato ni nujno treba vključiti v naslednji 
okvirni program; naslednji okvirni program 
naj obravnava raziskave kot celoto; 
strukturne sklade in Kohezijski sklad pa je 
treba uporabiti ob tesnejšem sodelovanju, 
vendar morajo ostati ločeni;

Or. en
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Predlog spremembe 136
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar tesno 
povezano: Evropski tehnološki inštitut naj 
deluje predvsem kot mreža skupnosti 
znanja in inovacij, okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost pa naj se 
osredotoči na svojo prednost pri podpiranju 
inovativnih malih in srednjih podjetij ter ga 
zato ni nujno treba vključiti v naslednji 
okvirni program; naslednji okvirni program 
naj obravnava temeljne in aplikativne 
raziskave kot celoto; strukturne sklade in 
Kohezijski sklad pa je treba uporabiti ob 
tesnejšem sodelovanju, vendar morajo 
ostati ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 137
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar tesno 
povezano: Evropski tehnološki inštitut naj 
deluje predvsem kot mreža skupnosti 
znanja in inovacij, okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost pa naj se 
osredotoči na svojo prednost pri podpiranju 
inovativnih malih in srednjih podjetij ter ga 
zato ni nujno treba vključiti v naslednji 
okvirni program; naslednji okvirni program 



PE467.207v01-00 68/99 AM\870996SL.doc

SL

okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

naj obravnava raziskave in inovacije kot 
celoto; strukturne sklade in Kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 138
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar ob natančnem 
upoštevanju opredelitve: Evropski 
tehnološki inštitut naj deluje predvsem kot 
mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost 
pa naj se osredotoči na njegovo moč pri 
podpiranju inovativnih malih in srednjih 
podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti 
v naslednji okvirni program; naslednji 
okvirni program naj obravnava raziskave 
kot celoto; strukturne sklade in kohezijski
sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem 
sodelovanju, vendar morajo ostati ločeni;

7. je prepričan, da je treba različne naloge 
znotraj skupnega strateškega okvira 
obravnavati posebej, vendar tesno 
povezano: Evropski tehnološki inštitut naj 
deluje predvsem kot mreža skupnosti 
znanja in inovacij, okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost pa naj se 
osredotoči na svojo prednost pri podpiranju 
inovativnih malih in srednjih podjetij ter ga 
zato ni treba vključiti v naslednji okvirni 
program; naslednji okvirni program naj 
obravnava raziskave kot celoto; strukturne 
sklade in Kohezijski sklad pa je treba 
uporabiti ob tesnejšem sodelovanju, vendar 
morajo ostati ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 139
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja na to, da je treba oblikovati 
skupen nabor upravnih, finančnih, 
organizacijskih in informacijskih 
postopkov in zagotoviti usklajenost pravil 
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in pogojev za sodelovanje v različnih 
programih, z namenom, da se vzpostavi 
skladen in pregleden sistem znotraj 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
okviru katerega bodo lahko aktivno 
sodelovali tudi raziskovalni centri iz 
držav, ki so trenutno premalo zastopane;

Or. pl

Predlog spremembe 140
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja, da mora prihodnje 
financiranje raziskav in inovacij 
prispevati k cilju izoblikovanja evropskega 
raziskovalnega prostora z ustvarjanjem 
sinergij med različnimi pristopi in ravnmi 
financiranja raziskav v Evropi;

Or. el

Predlog spremembe 141
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi bilo treba v novem 
skupnem strateškem okviru več prostora 
nameniti velikim pilotnim projektom in 
predstavitvenim dejavnostim;

Or. en
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Predlog spremembe 142
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. meni, da bi moral proces 
poenostavitve in usklajevanja zajemati 
zlasti zamenjavo sedanjega pristopa, 
temelječega na nadziranju stroškov, s 
pristopom, ki bi temeljil na rezultatih in 
zaupanju; 

Or. xm

Predlog spremembe 143
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanje krize in na velike skupne 
izzive; vendar meni, da mora biti 
povečanje javnih sredstev za raziskave 
pogojeno z dosego večjih koristi za 
družbo, kot sta na primer večja 
trajnostnost in socialna vključenost, ter da 
bo večja konkurenčnost rezultat naše 
sposobnosti, da za te družbene izzive 
poiščemo najboljše rešitve; zato predlaga 
nov organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;



AM\870996SL.doc 71/99 PE467.207v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 144
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; ponovno poudarja, 
da je treba okrepiti in razvijati 
naklonjenost vseh instrumentov EU 
inovacijam, med drugim s tesnejšim 
sodelovanjem z Evropsko investicijsko 
banko in s poenostavitvijo postopkov za 
dostop do sredstev; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

Or. it

Predlog spremembe 145
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih 

8. poziva k jasni opredelitvi splošnega 
sistema financiranja ter k podvojitvi 
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programov in instrumentov EU, k jasni 
opredelitvi splošnega sistema financiranja 
ter k podvojitvi proračuna za raziskovalne 
in inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

proračuna za raziskovalne in inovacijske 
programe EU za naslednje finančno 
obdobje od leta 2014 (z izjemo proračuna 
za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca; poudarja, 
da bi morali pri soočanju z velikimi izzivi 
in oblikovanju prednostnih področij 
skupnega strateškega okvira upoštevati 
tudi standardizacijo, vendar to ne bi smel 
biti nov ločen instrument ali dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 146
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
tesnejšemu povezovanju raziskav, 
izobraževanja in inovacij; poziva k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

Or. en
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Predlog spremembe 147
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in 
Evropsko investicijsko banko), saj bi bil to 
primeren odziv na sedanjo gospodarsko 
krizo in na velike skupne izzive; zato 
predlaga nov organizacijski model, 
temelječ na treh različnih ravneh 
financiranja, katerega cilj bosta stabilnost 
in konvergenca;

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
prednostnemu položaju raziskovalnih in
inovacijskih programov EU za naslednje 
finančno obdobje, saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

Or. en

Predlog spremembe 148
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioanis A. Cukalas (Ioannis 
A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (poleg
proračuna za raziskave, razvoj in 
inovacije, dodeljenega za strukturne sklade 
in Evropsko investicijsko banko), saj bi bil 
to primeren odziv na sedanjo gospodarsko 
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organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

krizo in na velike skupne izzive; zato 
predlaga nov organizacijski model, 
temelječ na treh različnih ravneh 
financiranja, katerega cilj bosta stabilnost 
in konvergenca;

Or. en

Predlog spremembe 149
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in 
Evropsko investicijsko banko), saj bi bil to 
primeren odziv na sedanjo gospodarsko 
krizo in na velike skupne izzive; zato 
predlaga nov organizacijski model, 
temelječ na treh različnih ravneh 
financiranja, katerega cilj bosta stabilnost 
in konvergenca;

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014, saj bi bil to 
primeren odziv na sedanjo gospodarsko 
krizo in na velike skupne izzive; zato 
predlaga nov organizacijski model, 
temelječ na različnih ravneh financiranja, 
katerega cilj bosta stabilnost in 
konvergenca;

Or. de

Predlog spremembe 150
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
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splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

splošnega sistema financiranja ter k 
znatnemu povečanju proračuna za 
raziskovalne in inovacijske programe EU 
za naslednje finančno obdobje od leta 2014 
(z izjemo proračuna za strukturne sklade in 
Evropsko investicijsko banko), saj bi bil to 
primeren odziv na sedanjo gospodarsko 
krizo in na velike skupne izzive; zato 
predlaga nov organizacijski model, 
temelječ na treh različnih ravneh 
financiranja, katerega cilj bosta stabilnost 
in konvergenca;

Or. pl

Predlog spremembe 151
Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade in Evropsko 
investicijsko banko), saj bi bil to primeren 
odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na 
velike skupne izzive; zato predlaga nov 
organizacijski model, temelječ na treh 
različnih ravneh financiranja, katerega cilj 
bosta stabilnost in konvergenca;

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih sedanjih programov 
in instrumentov EU, k jasni opredelitvi 
splošnega sistema financiranja ter k 
podvojitvi proračuna za raziskovalne in 
inovacijske programe EU za naslednje 
finančno obdobje od leta 2014 (z izjemo 
proračuna za strukturne sklade, kmetijstvo
in Evropsko investicijsko banko), saj bi bil 
to primeren odziv na sedanjo gospodarsko 
krizo in na velike skupne izzive; zato 
predlaga nov organizacijski model, 
temelječ na treh različnih ravneh 
financiranja, katerega cilj bosta stabilnost 
in konvergenca;

Or. en

Predlog spremembe 152
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
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Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva k večji jasnosti, poenostavitvi in 
reorganizaciji različnih obstoječih 
programov in instrumentov EU; meni, da 
je radikalna prenova uprave okvirnega 
programa ena izmed glavnih prednostnih 
nalog, ki se jih je treba lotiti pri 
oblikovanju prihodnjega skupnega 
strateškega okvira; poziva Komisijo, naj 
oceni učinkovitost vsakega posameznega 
instrumenta v okviru vsakega programa 
pri izpolnjevanju posebnih ciljev politik; 
poziva k zmanjšanju raznolikosti 
instrumentov, v primerih, ko njihova 
učinkovitost ali jasen prispevek ni jasno 
izkazan;

Or. en

Predlog spremembe 153
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj izvede 
poglobljeno analizo stanja, učinka in 
ustreznosti javno-zasebnih partnerstev, ki 
so trenutno v teku (skupnih tehnoloških 
pobud in evropskih tehnoloških platform); 
poziva Komisijo, naj pri pobudah za 
skupno načrtovanje podpre pristop od 
spodaj navzgor, da bi se tako spodbujala 
konkurenčnost na evropski in nacionalni 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 154
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba povečati prožnost 
skupnega strateškega okvira, ne le z 
namenom, da bi bilo mogoče sredstva 
prerazporejati med različnimi poglavji in 
razpisi, temveč tudi, da bi bil skupni 
strateški okvir dovolj prožen, da bi 
omogočal dodeljevanje sredstev za 
obvladovanje velikih družbenih izzivov, ki 
bi se pojavili med samim proračunskim 
obdobjem;

Or. da

Predlog spremembe 155
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja dosedanji uspeh programa 
za konkurenčnost in inovacije ter zahteva, 
da je nujno nadaljevati s programom in 
ga še naprej širiti, zlasti zato, da bi se 
okrepila inovativna mala in srednja 
podjetja, ki so gonilna sila evropskega 
gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 156
Teresa Riera Madurell



PE467.207v01-00 78/99 AM\870996SL.doc

SL

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Prva raven: Gradnja zmogljivosti in 
infrastruktura

Prva raven: Infrastruktura

Or. es

Predlog spremembe 157
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ta raven zajema sredstva EU za 
infrastrukturo (v širšem smislu, sem sodi 
tudi institucionalna infrastruktura) in 
gradnjo zmogljivosti;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 158
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ta raven zajema sredstva EU za 
infrastrukturo (v širšem smislu, sem sodi 
tudi institucionalna infrastruktura) in 
gradnjo zmogljivosti;

9. ta raven zajema sredstva EU za 
infrastrukturo (v širšem smislu, sem sodi 
tudi institucionalna infrastruktura); 

Or. es

Predlog spremembe 159
Bendt Bendtsen
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ta raven zajema sredstva EU za 
infrastrukturo (v širšem smislu, sem sodi 
tudi institucionalna infrastruktura) in 
gradnjo zmogljivosti;

9. ta raven bi morala zajemati sredstva EU 
za infrastrukturo (v širšem smislu, sem sodi 
tudi institucionalna infrastruktura) in 
gradnjo zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 160
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi 
deli okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi 
deli okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;
dostop malih in srednjih podjetij do 
raziskovalne infrastrukture je treba 
spodbujati na lokalni ravni, predvsem z 
uporabo strukturnih skladov, ki bi 
pokrivali tako razvoj kot delovanje 
raziskovalne infrastrukture na področju 
naravoslovja, medicine, družboslovja in 
humanistike;

Or. en

Predlog spremembe 161
Teresa Riera Madurell
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi 
deli okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
del okvirnega programa za program 
Zmogljivosti, evropski del financiranja za 
obsežne projekte, dostop do posojil 
Evropske investicijske banke (ki krijejo 
projekte, večje od 50 milijonov EUR), 
nepovratna sredstva, povezana z zgoraj 
omenjenimi deli okvirnega programa, in 
sodelovanje s strukturnimi skladi za 
infrastrukturo;

Or. es

Predlog spremembe 162
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi 
deli okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
del okvirnega programa za program 
Zmogljivosti in pobude Marie Curie, 
evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi 
deli okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 163
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi 
deli okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
raziskovalne infrastrukture in projekte, 
dostop do posojil Evropske investicijske 
banke (ki krijejo projekte, večje od 50 
milijonov EUR), nepovratna sredstva, 
povezana z zgoraj omenjenimi deli 
okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 164
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi 
deli okvirnega programa, in sodelovanje s 
strukturnimi skladi za infrastrukturo;

10. shema financiranja na tej ravni zajema 
sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za 
program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne 
projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, 
večje od 50 milijonov EUR, in Sklad za 
financiranje na osnovi delitve tveganja), 
nepovratna sredstva, povezana z zgoraj 
omenjenimi deli okvirnega programa, in 
sodelovanje s strukturnimi skladi za 
infrastrukturo;

Or. en
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Predlog spremembe 165
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioanis A. Cukalas (Ioannis 
A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da so potrebne bolj ozko 
usmerjene skupnosti znanja in inovacij in 
posledično tudi bolj zgoščena mreža z 
manjšim proračunom, kar bo zaradi nižjih 
stopenj letnih prispevkov tudi omogočilo 
večje sodelovanje malih in srednjih 
podjetij; meni, da lahko takšne manjše 
skupnosti znanja in inovacij ustvarijo 
enotno središčno točko v EU, kjer se bodo 
srečevali znanstveniki iz celotne EU, da bi 
bolje konkurirali na svetovnem trgu; 

Or. en

Predlog spremembe 166
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je potrebno ohraniti 
ustrezne instrumente, s katerimi bo 
mogoče podpreti razvoj institucionalnih 
zmogljivosti regij na področju politike za 
raziskave in inovacije, saj je raven 
regionalne vlade strateška vez za 
učinkovito združevanje financiranja iz 
okvirnega programa s financiranjem iz 
strukturnih skladov; 

Or. it

Predlog spremembe 167
Teresa Riera Madurell



AM\870996SL.doc 83/99 PE467.207v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je treba spodbujati 
odprt in na odličnosti temelječ dostop do 
ustrezne infrastrukture; 

Or. es

Predlog spremembe 168
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva Komisijo, naj okrepi sinergijo 
med različnimi instrumenti in skladi ter 
razvije pristop na podlagi financiranja iz 
več skladov, pri tem pa upošteva posebne 
pogoje, določene v ustrezni zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 169
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) 
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES),
financirati ob stalnem nadziranju in 
omejevanju morebitnih prekoračitev 
stroškov; poziva Komisijo, naj prouči, ali 
bi z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic za te projekte zagotovili bolj 
pregledno, zanesljivo, nadzorovano in 
preudarno strukturo financiranja; zahteva, 



PE467.207v01-00 84/99 AM\870996SL.doc

SL

obveznic Evropske investicijske banke; naj Komisija pripravi oceno o tem, ali bi 
se ti projekti lahko deloma financirali z 
izdajo projektnih obveznic Evropske 
investicijske banke, ne da bi se pri tem
povečale obveznosti financiranja držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 170
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) 
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES),
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; poziva , naj se znatna vsota 
sredstev nameni raziskavam, razvoju in 
inovacijam za razvoj posebnih aplikacij in 
storitev programov GNSS, brez katerih ne 
bo mogoče izkoristiti celotne zmogljivosti 
projekta Galileo, kar bi negativno vplivalo 
na konkurenčnost EU; predlaga, naj se ti 
projekti deloma financirajo z izdajo
projektnih obveznic Evropske investicijske 
banke;

Or. ro

Predlog spremembe 171
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES)
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

11. poudarja, da je treba obsežne evropske 
naložbene projekte financirati zunaj 
okvirnega programa, in sicer z 
oblikovanjem ločenih proračunskih vrstic 
zanje, s čimer bi zagotovili pregledno in 
zanesljivo strukturo financiranja; predlaga, 
da bi se ti projekti lahko deloma 
financirali z izdajo projektnih obveznic 
Evropske investicijske banke;

Or. en

Predlog spremembe 172
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) 
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES),
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;
poziva k temu, naj se posebni medicinski 
projekti financirajo na enak način; 

Or. en

Predlog spremembe 173
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) 
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

11. poudarja, da bi bilo treba prihodnje
obsežne projekte, kot so reaktor ITER, 
Galileo in globalni nadzor okolja in 
varnosti (GMES), financirati zunaj 
okvirnega programa, in sicer z 
oblikovanjem ločenih proračunskih vrstic 
zanje, s čimer bi zagotovili pregledno in 
zanesljivo strukturo financiranja; predlaga, 
naj se ti projekti deloma financirajo z 
izdajo projektnih obveznic Evropske 
investicijske banke;

Or. en

Predlog spremembe 174
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) 
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES),
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, da bi se ti projekti 
lahko deloma financirali z izdajo 
evroobveznic Evropske investicijske 
banke;

Or. en

Predlog spremembe 175
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) 
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, energetska 
infrastruktura, Galileo in globalni nadzor 
okolja in varnosti (GMES), financirati 
zunaj okvirnega programa, in sicer z 
oblikovanjem ločenih proračunskih vrstic 
zanje, s čimer bi zagotovili pregledno in 
zanesljivo strukturo financiranja; predlaga, 
naj se ti projekti deloma financirajo z 
izdajo projektnih obveznic Evropske 
investicijske banke;

Or. en

Predlog spremembe 176
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) 
financirati zunaj okvirnega programa, in
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo 
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, 
kot so reaktor ITER, Galileo, SESAR in 
globalni nadzor okolja in varnosti (GMES),
financirati zunaj okvirnega programa, in 
sicer z oblikovanjem ločenih proračunskih 
vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo
financiranja; predlaga, naj se ti projekti 
deloma financirajo z izdajo projektnih 
obveznic Evropske investicijske banke;

Or. fr

Predlog spremembe 177
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da imajo v trikotniku 
znanja osrednjo vlogo raziskovalne 
infrastrukture in poziva k usklajenosti 
namenov financiranja na različnih 
področjih; poziva k prizadevanjem za 
okrepitev raziskovalnih infrastruktur, 
zlasti tam, kjer obstajajo največje 
možnosti za dodano vrednost na evropski 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 178
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja, da je pomembno okrepiti 
sodelovanje držav članic, ki so skromno 
zastopane, na primer prek uporabe 
programa „Človeški viri“ za razvoj 
potenciala znanstvenikov iz držav EU12 in 
z zagotavljanjem, da izobraževanje ne 
postane pozabljena os trikotnika znanja, 
tako da se ustrezno dopolnijo povezave 
med raziskovanjem in inovacijami z 
raziskovalnim usposabljanjem, vključno z
usposabljanjem, namenjenim 
raziskovalkam;

Or. en

Predlog spremembe 179
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. poziva Komisijo, naj razvoj 
naslednjega okvirnega programa združi s 
postopkom oblikovanja skupnega 
strateškega okvira na ravni EU za 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), 
Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski 
sklad za ribištvo (ESR) za obdobje po letu 
2013, da se zagotovi, da bodo možne 
sinergije čim večje ter da se razpoložljiva 
sredstva izkoristijo v kar največji meri za 
to, da se znanstvenikom iz držav članic, ki 
so v sedmem okvirnem programu premalo 
zastopane, omogoči doseganje odličnosti;

Or. en

Predlog spremembe 180
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 11 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11d. meni, da je treba na doseganje 
znanstvene odličnosti gledati kot na 
učinek, ki sam po sebi spodbuja črpanje 
sredstev iz strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada v državah članicah, 
ki so premalo zastopane v okvirnem 
sporazumu;

Or. en

Predlog spremembe 181
Vicky Ford

Predlog resolucije
Podnaslov 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Druga raven: Potencial in konsolidacija Druga raven: Raziskave, potencial, 
sodelovanje in konsolidacija

Or. en

Predlog spremembe 182
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Druga raven: Potencial in konsolidacija Druga raven: Raziskave in sodelovanje

Or. en

Predlog spremembe 183
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
vključno z družboslovjem in humanistiko, 
ki krepijo program „Sodelovanje“ in 
spodbujajo sodelovanje malih in srednjih 
podjetij s posebnimi ukrepi v okviru 
projektov sodelovanja, kakor tudi
ustvarjalni zmogljivosti, ki se financira 
prek Evropskega tehnološkega inštituta in 
pobud Marie Curie; 

Or. es

Predlog spremembe 184
Philippe Lamberts



AM\870996SL.doc 91/99 PE467.207v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; pri 
usklajevanju sodelujejo univerze in 
raziskovalni centri/inštituti, čeprav bi 
morali k sodelovanju spodbuditi tudi 
industrijski sektor, še posebej mala in 
srednja podjetja; ta raven bi morala 
predstavljati največji delež skupnega 
strateškega okvira in bi morala biti 
namenjena razvoju močne znanstvene 
osnove tako na področju temeljnih kot 
tudi uporabnih raziskav, ki je potrebna za 
spodbujanje inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 185
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; spodbuja 
sodelovanje med akademskim svetom, 
javnimi raziskovalnimi središči in 
industrijskim sektorjem;

Or. en

Predlog spremembe 186
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; pri 
usklajevanju sodelujejo univerze in 
raziskovalni centri/inštituti, čeprav bi 
morali k sodelovanju spodbuditi tudi 
industrijski sektor, pa tudi nepridobitne 
organizacije, ki si prizadevajo za cilje 
splošne družbene koristi;

Or. en

Predlog spremembe 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeležence z 
univerz, iz raziskovalnih centrov/inštitutov 
in industrijskega sektorja (tudi iz malih in 
srednjih podjetij) je treba spodbujati k 
sodelovanju in delovanju kot projektni 
koordinatorji, kakor je primerno;

Or. en

Predlog spremembe 188
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; pri 



AM\870996SL.doc 93/99 PE467.207v01-00

SL

koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

usklajevanju sodelujejo univerze,
raziskovalni centri/inštituti, podjetja in 
nevladne organizacije;

Or. da

Predlog spremembe 189
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; pri 
usklajevanju sodelujejo univerze in 
raziskovalni centri/inštituti, čeprav bi 
morali povečati udeležbo zasebnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 190
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; pri 
usklajevanju sodelujejo univerze in 
raziskovalni centri/inštituti, v tesnem 
sodelovanju z industrijskim sektorjem;

Or. en
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Predlog spremembe 191
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; pri 
usklajevanju sodelujejo univerze in 
raziskovalni centri/inštituti ter industrijski 
sektor;

Or. en

Predlog spremembe 192
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ta raven je namenjena splošnim 
temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci 
koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k 
sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

12. ta raven bi morala biti namenjena 
splošnim temeljnim in uporabnim 
raziskavam, družboslovju in humanistiki; 
pri usklajevanju sodelujejo univerze in 
raziskovalni centri/inštituti, čeprav bi 
morali k sodelovanju spodbuditi tudi 
industrijski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 193
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
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in potencial projektov, ne pa samo
morebitni rezultati na trgu;

in potencial projektov, ne pa samo 
morebitni rezultati, ki jih je mogoče tržiti, 
zlasti ko gre za projekte „netehnoloških in 
socialnih inovacij“, ki vodijo k 
resničnemu razvoju osebe in družbe, 
katerim bo treba prednostno nameniti 
pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 194
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, ne pa samo 
morebitni rezultati na trgu;

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, kar velja tudi za 
visoko tvegane raziskave, ki imajo 
potencial za dolgoročne preboje s 
pomembnim visokotehnološkim ali 
družbenim učinkom, ne pa samo morebitni 
rezultati, ki jih je mogoče tržiti;

Or. en

Predlog spremembe 195
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, ne pa samo 
morebitni rezultati na trgu;

13. tu so ključne besede izvirnost in 
inovativnost zamisli, znanstvena vrednost 
projektov in raziskovalnega konzorcija, 
kakovost poslovnega načrta in tržni 
potencial proizvoda;

Or. it
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Predlog spremembe 196
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, ne pa samo 
morebitni rezultati na trgu;

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov ter javni interes za 
evropske politike, ne pa samo morebitni 
rezultati, ki jih je mogoče tržiti;

Or. en

Predlog spremembe 197
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, ne pa samo 
morebitni rezultati na trgu;

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial za odličnost in dodano 
vrednost projektov, ne pa samo morebitni 
rezultati, ki jih je mogoče tržiti;

Or. en

Predlog spremembe 198
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, ne pa samo 
morebitni rezultati na trgu;

13. tu so ključne besede znanstvena 
odličnost, kakovost in potencial projektov, 
ne pa samo morebitni rezultati, ki jih je 
mogoče tržiti;

Or. fr
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Predlog spremembe 199
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, ne pa samo
morebitni rezultati na trgu;

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost 
in potencial projektov, vendar pa tudi
morebitni rezultati, ki jih je mogoče tržiti;

Or. en

Predlog spremembe 200
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da bodo podporo raziskavam, 
ki naj bi privedle do dejanskih inovacij na 
trgu, morali spremljati pospeševanje in 
podpora financiranju projektov na 
področju „socialnih raziskav“, ki jih 
spodbujajo nepridobitne organizacije in si 
prizadevajo za cilje splošne družbene 
koristi; meni, da bi bilo to mogoče 
uresničiti tudi z uvedbo ustreznih 
proračunskih postavk in poenostavitvijo 
upravnih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 201
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. shemo financiranja na tej ravni krije 
sistem nepovratnih sredstev EU v 
okvirnem programu ob sodelovanju s 
strukturnimi skladi za raziskave, razvoj in 
inovacije;

14. shemo financiranja na tej ravni krije 
sistem nepovratnih sredstev EU v 
okvirnem programu ob sodelovanju s 
strukturnimi skladi za raziskave, razvoj in 
inovacije; poziva Komisijo, naj okrepi 
instrumente, kot je shema ERA-NET, ki 
lahko pripomorejo k sinergiji med tema 
dvema viroma financiranja;

Or. it

Predlog spremembe 202
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. shemo financiranja na tej ravni krije 
sistem nepovratnih sredstev EU v 
okvirnem programu ob sodelovanju s 
strukturnimi skladi za raziskave, razvoj in 
inovacije;

14. shemo financiranja na tej ravni krije 
sistem nepovratnih sredstev EU v 
okvirnem programu ob sodelovanju s 
strukturnimi skladi za raziskave, razvoj in 
inovacije; spodbuja tudi poenostavitev 
medsebojnih interakcij med projekti, ki jih 
financirajo Evropska unija in zunanje 
finančne institucije;

Or. fr

Predlog spremembe 203
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. shemo financiranja na tej ravni krije 
sistem nepovratnih sredstev EU v 
okvirnem programu ob sodelovanju s 
strukturnimi skladi za raziskave, razvoj in 

14. shemo financiranja na tej ravni krije 
sistem nepovratnih sredstev EU v 
okvirnem programu ob sodelovanju s 
strukturnimi skladi za raziskave, razvoj in 
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inovacije; inovacije; opozarja, da bi morala biti 
nepovratna sredstva namenjena predvsem 
javnim in zasebnim raziskovalnim 
ustanovam, projektom javnega sektorja in 
inovativnim malim in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 204
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva k večji prožnosti sheme za 
financiranje, da bi malim in srednjim 
podjetjem približali projekte sodelovanja s 
tem, da bi jim shema omogočala, da se 
vanje vključijo med samim izvajanjem 
projektov, kjer bi bilo to mogoče, in da bi 
v ta namen predvidevala odprto 
proračunsko postavko za projekt; meni, 
da bi mala in srednja podjetja na ta način 
bolj jasno videla priložnosti, saj bi se 
skrajšal čas od vstopa v projekt do trženja 
rezultatov;

Or. en


