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Predlog spremembe 205
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega 
nepovratnim sredstvom za mlade 
raziskovalce, ter okrepiti dejavnosti in 
pobude Marie Curie in s tem okrepiti 
mobilnost; poziva k izvajanju potrebnih 
ukrepov za spoprijemanje z negotovim 
položajem znanstvenih delavcev v EU, s 
čimer bi pritegnili in obdržali 
raziskovalce, ob čemer je treba upoštevati, 
da prav negotove delovne razmere (ki so 
še vedno v največji meri značilne za 
ženske) onemogočajo, da bi Evropa 
dosegla odličnost;

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi;

Or. es

Predlog spremembe 206
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce ter 
inovativna mala in srednja podjetja, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost, zlasti 
raziskovalk; upa, da bo v prihodnje v 
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znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

okviru dejavnosti in pobud Marie Curie 
posebna pozornost namenjena predlogom 
za sodelovanje pri raziskavah med 
akademskim svetom, javnimi 
raziskovalnimi inštituti in industrijo ter za 
dostop do pomembne raziskovalne 
infrastrukture; tudi poziva, naj se 
spodbude za industrijska podjetja 
vključijo v doktorske in podoktorske 
raziskovalne programe; poziva k izvajanju 
potrebnih ukrepov za spoprijemanje z 
negotovim položajem znanstvenih 
delavcev v EU, zlasti raziskovalk, s čimer 
bi pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost; poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo 
prizadevanja za poenostavitev hitrega 
vzajemnega priznavanja akademskih 
učnih načrtov;

Or. it

Predlog spremembe 207
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega 
nepovratnim sredstvom za mlade 
raziskovalce, ter okrepiti dejavnosti in 
pobude Marie Curie in s tem okrepiti 
mobilnost; poziva k izvajanju potrebnih 
ukrepov za spoprijemanje z negotovim 
položajem znanstvenih delavcev v EU, s 
čimer bi pritegnili in obdržali 
raziskovalce, ob čemer je treba upoštevati, 

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da morebitna razširitev 
mandata Evropskega raziskovalnega sveta 
z namenom olajšanja skupinskih raziskav 
ne sme negativno vplivati na nepovratna 
sredstva, namenjena posameznikom; 
poudarja, da je treba povečati zmogljivosti 
za mlade raziskovalce, obenem pa ne 
izključiti izkušenejših raziskovalcev, ter da 
je treba okrepiti dejavnosti in pobude 
Marie Curie in s tem okrepiti mobilnost; 
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da prav negotove delovne razmere (ki so 
še vedno v največji meri značilne za 
ženske) onemogočajo, da bi Evropa 
dosegla odličnost;

poziva države članice, naj bodo dovzetne 
za delovne razmere znanstvenih delavcev v 
EU, in poudarja, da je glede na globalno 
povpraševanje po raziskovalcih treba le-te 
pritegniti in obdržati;

Or. en

Predlog spremembe 208
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba znatno 
povečati delež proračuna, namenjenega 
nepovratnim sredstvom za mlade 
raziskovalce, ter okrepiti dejavnosti in 
pobude Marie Curie in s tem okrepiti 
mobilnost, kakor tudi povečati 
mednarodno privlačnost Evrope za 
vodilne raziskovalce in ukrepati zoper 
odhajanje najboljših na posameznem 
področju v tretje države; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

Or. de

Predlog spremembe 209
Gunnar Hökmark
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; meni, da je 
mogoče mobilnost okrepiti tudi z uvedbo 
elementa mobilnosti v nepovratna 
sredstva Evropskega raziskovalnega sveta, 
kjer je to ustrezno; poziva k izvajanju 
potrebnih ukrepov za spoprijemanje z 
negotovim položajem znanstvenih 
delavcev v EU, s čimer bi pritegnili in 
obdržali raziskovalce, ob čemer je treba 
upoštevati, da prav negotove delovne 
razmere (ki so še vedno v največji meri 
značilne za ženske) onemogočajo, da bi 
Evropa dosegla odličnost;

Or. en

Predlog spremembe 210
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poziva Komisijo, naj oceni 
možnosti za nadaljnje izboljšave struktur 
in mehanizmov evropskega 
raziskovalnega prostora; poudarja, da je 
treba povečati delež proračuna, 
namenjenega nepovratnim sredstvom za 
mlade raziskovalce, ter okrepiti dejavnosti 
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znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

in pobude Marie Curie in s tem okrepiti 
mobilnost; poziva k izvajanju potrebnih 
ukrepov za spoprijemanje z negotovim 
položajem znanstvenih delavcev v EU, s 
čimer bi pritegnili in obdržali raziskovalce, 
ob čemer je treba upoštevati, da prav 
negotove delovne razmere (ki so še vedno 
v največji meri značilne za ženske) 
onemogočajo, da bi Evropa dosegla 
odličnost;

Or. de

Predlog spremembe 211
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

15. opominja, da sta se Evropski 
raziskovalni svet ter Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo izkazala za 
uspešni prvini evropskega raziskovalnega 
prostora in ga še krepita; poudarja, da je 
treba povečati delež proračuna, 
namenjenega nepovratnim sredstvom za 
mlade raziskovalce, ter okrepiti dejavnosti 
in pobude Marie Curie in s tem okrepiti 
mobilnost; poziva k izvajanju potrebnih 
ukrepov za spoprijemanje z negotovim 
položajem znanstvenih delavcev v EU, s 
čimer bi pritegnili in obdržali raziskovalce, 
ob čemer je treba upoštevati, da prav 
negotove delovne razmere (ki so še vedno 
v največji meri značilne za ženske) 
onemogočajo, da bi Evropa dosegla 
odličnost;

Or. de

Predlog spremembe 212
Britta Thomsen
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešnega ter 
kot učinkovita in krepilna prvina 
evropskega raziskovalnega prostora
zagotovil svoj prispevek; poudarja, da je 
treba povečati proračunska sredstva, 
dodeljena evropskemu raziskovalnemu 
prostoru v skupnem strateškem okviru, in 
tako okrepiti odličnost v raziskavah; 
poudarja, da je treba povečati delež 
proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

Or. da

Predlog spremembe 213
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
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izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav 
negotove delovne razmere (ki so še vedno 
v največji meri značilne za ženske) 
onemogočajo, da bi Evropa dosegla 
odličnost;

izvajanju potrebnih ukrepov za izboljšanje 
položaja znanstvenih delavcev v EU, s 
čimer bi pritegnili in obdržali raziskovalce, 
da bi Evropa dosegla odličnost;

Or. en

Predlog spremembe 214
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež nepovratnih sredstev za raziskave in 
proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost s spodbujanjem 
konkurence in poklicnega napredovanja; 
poziva k izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

Or. lt

Predlog spremembe 215
Ioan Enciu
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, tudi 
raziskovalke, ob čemer je treba upoštevati, 
da prav negotove delovne razmere (ki so še 
vedno v največji meri značilne za ženske) 
onemogočajo, da bi Evropa dosegla 
odličnost;

Or. en

Predlog spremembe 216
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce in za 
raziskovalke, ter okrepiti dejavnosti in 
pobude Marie Curie in s tem okrepiti 
mobilnost; poziva k izvajanju potrebnih 
ukrepov za spoprijemanje z negotovim 
položajem znanstvenih delavcev v EU, s 
čimer bi pritegnili in obdržali raziskovalce, 
ob čemer je treba upoštevati, da prav 
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delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

negotove delovne razmere (ki so še vedno 
v največji meri značilne za ženske) 
onemogočajo, da bi Evropa dosegla 
odličnost;

Or. en

Predlog spremembe 217
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske) onemogočajo, da 
bi Evropa dosegla odličnost;

15. opominja, da se je Evropski 
raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga 
še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove 
delovne razmere (ki so še vedno v največji 
meri značilne za ženske, mlade in starejše) 
onemogočajo, da bi Evropa dosegla 
odličnost;

Or. el

Predlog spremembe 218
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je treba povečati delež 
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proračuna, namenjenega nepovratnim 
sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie 
in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za 
spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi 
pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav 
negotove delovne razmere (ki so še vedno 
v največji meri značilne za ženske) 
pomenijo oviro, da bi Evropa dosegla 
odličnost; meni, da je treba dejavnosti in 
pobude Marie Curie približati dejanskim 
potrebam industrijskega sektorja glede 
usposabljanja raziskovalcev, poklicnega 
razvoja in izmenjave znanja z 
akademskim svetom;

Or. es

Predlog spremembe 219
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. pozdravlja stalen napredek proti 
uravnoteženi udeležbi žensk in moških v 
okvirnem programu; se strinja, da je treba 
okrepiti ukrepe za spodbujanje udeležbe 
žensk v celotnem poteku projektov in da 
mora Komisija poživiti svoj pristop k 
spodbujanju znanstvenic in si prizadevati 
spodbuditi države članice, da premostijo 
razlike med spoloma; poudarja, da je 
treba uresničiti cilj 40-odstotne udeležbe 
žensk v programu in svetovalnih odborih;

Or. de
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Predlog spremembe 220
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva k novemu elementu 
mobilnosti, ki ga je Evropski parlament že 
podprl ter bi lahko povečal mobilnost in 
okrepil financiranje evropskih raziskav, 
vodilnih na svetovni ravni, in sicer v 
obliki raziskovalnih vavčerjev, vezanih na 
raziskovalce, ki se preselijo na univerzo 
ali raziskovalni inštitut v drugi državi 
članici, da bi tako podpirali in financirali 
najbolj zanimive in navdihujoče 
raziskovalne projekte ter vzpostavili 
kritično maso raziskovalcev in virov, 
osnovano na znanju in viziji v znanstveni 
družbi ter na vodilnih znanstvenikih;

Or. en

Predlog spremembe 221
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da so za celovito izvajanje 
evropskega raziskovalnega prostora 
potrebni zakonodajni ukrepi, ki bi vsem 
udeležencem iz EU omogočali sodelovanje 
v nacionalnih programih z javnimi razpisi 
posameznih držav, ki bi bili odprti za vse, 
in s sprejetjem ukrepov za uskladitev 
pravil, postopkov, pogodb in meril 
vrednotenja;

Or. it
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Predlog spremembe 222
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. podpira zahtevo evropskih univerz v 
zvezi s potrebo po prisotnosti izkušenih 
strokovnjakov Komisije na začetku 
programov, da se programi bolje izvedejo 
in preprečijo napake; 

Or. el

Predlog spremembe 223
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da je treba dati prednost 
mobilnosti raziskovalcev v Evropi, da se 
zagotovi razpršeno razširjanje znanja in 
da bodo inovativne pionirske raziskave v 
različnih disciplinah privabile predane in 
sposobne raziskovalce ter večja finančna 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 224
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; prednost EU je v mreži velikih 
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mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

ter malih in srednjih podjetjih: inovativna 
mala in srednja podjetja kot tudi obstoječi 
inovativni industrijski sektorji imajo pri 
tem imajo osrednjo vlogo, saj razvijajo 
nove proizvode, tehnologije in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 225
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioanis A. Cukalas (Ioannis 
A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

16. ta raven je namenjena spodbujanju 
tržnega uveljavljanja inovativnih
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
inovativna mala in srednja podjetja, saj 
razvijajo nove proizvode in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 226
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

16. ta raven je namenjena razvoju 
inovativnih proizvodov in storitev ter 
ustvarjanju javnih koristi; pri tem imajo 
osrednjo vlogo inovativna mala in srednja 
podjetja, saj razvijajo nove proizvode in 
storitve;

Or. en
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Predlog spremembe 227
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem ima osrednjo vlogo 
industrija, tudi inovativna mala in srednja 
podjetja, saj razvijajo nove proizvode in 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 228
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem ima osrednjo vlogo 
industrija, zlasti inovativna mala in srednja 
podjetja, saj razvijajo nove proizvode,
storitve, procese itd.;

Or. en

Predlog spremembe 229
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 16. ta raven je namenjena trženju 
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proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
inovativna mala in srednja podjetja, saj 
razvijajo in uvajajo na trg nove proizvode 
in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 230
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
inovativna mala in srednja podjetja, saj 
razvijajo nove proizvode in storitve za 
izpolnitev potreb družbe;

Or. en

Predlog spremembe 231
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove
proizvode in storitve;

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
podjetja, zlasti inovativna mala in srednja 
podjetja, saj razvijajo nove proizvode in 
storitve;

Or. da
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Predlog spremembe 232
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju 
znanja in javne blaginje; pri tem imajo 
osrednjo vlogo inovativna mala in srednja 
podjetja, saj razvijajo nove proizvode in 
storitve;

Or. ro

Predlog spremembe 233
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ta raven je namenjena trženju 
proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo 
mala in srednja podjetja, saj razvijajo nove 
proizvode in storitve;

16. ta raven bi morala biti namenjena 
trženju proizvodov in storitev ter 
ustvarjanju javne blaginje; pri tem imajo 
osrednjo vlogo inovativna mala in srednja 
podjetja, saj razvijajo nove proizvode in 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 234
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. glede na potrebo po spodbujanju 
mladih, da se udeležujejo raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti, ter podpiranju 
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mladih podjetnikov, ki prispevajo k 
raziskovalnim, razvojnim in inovacijskim 
dejavnostim ter rezultate uporabljajo za 
gospodarski in socialni razvoj svojih 
lokalnih ali regionalnih skupnosti, poziva 
Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo s programom Erasmus za 
mlade podjetnike, tudi v kontekstu 
prihodnjega večletnega finančnega 
okvira, in povečajo sredstva, namenjena 
temu programu;

Or. ro

Predlog spremembe 235
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. se zaveda, da je treba udeležbi malih in 
srednjih podjetij nameniti posebno 
pozornost, da se jim na prožen in učinkovit 
način omogoči uporaba novih zamisli in 
priložnosti, saj to odpira nove poti za 
inovacije;

17. se zaveda, da je treba udeležbi malih in 
srednjih podjetij nameniti posebno 
pozornost, da se jim na prožen in učinkovit 
način omogoči uporaba novih zamisli in 
priložnosti, saj to odpira nove poti za 
inovacije; poudarja tudi dejstvo, da obseg 
inovacijskih dejavnosti oblikuje 
inovacijsko klimo, kar potrjuje misel, da 
bi morale biti inovacijske dejavnosti 
zbrane v majhnih grozdih; nadalje 
ugotavlja, da je uspeh inovacijskih 
dejavnosti v veliki meri odvisen od 
sposobnosti in izkušenj vodstvenega 
osebja;

Or. lt

Predlog spremembe 236
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. se zaveda, da je treba udeležbi malih in 
srednjih podjetij nameniti posebno 
pozornost, da se jim na prožen in učinkovit 
način omogoči uporaba novih zamisli in 
priložnosti, saj to odpira nove poti za 
inovacije;

17. se zaveda, da je treba udeležbi malih in 
srednjih podjetij nameniti posebno 
pozornost, da se jim na prožen in učinkovit 
način omogoči uporaba novih zamisli in 
priložnosti, saj to odpira nove poti za 
inovacije; poudarja tudi dejstvo, da obseg 
inovacijskih dejavnosti vpliva na 
inovacijsko klimo, kar potrjuje misel, da 
bi morale biti inovacijske dejavnosti 
zbrane v majhnih enotah; nadalje 
ugotavlja, da je uspeh inovacijskih 
dejavnosti v veliki meri odvisen od 
sposobnosti in izkušenj vodstvenega 
osebja;

Or. lt

Predlog spremembe 237
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 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. se zaveda, da je treba udeležbi malih in 
srednjih podjetij nameniti posebno 
pozornost, da se jim na prožen in učinkovit 
način omogoči uporaba novih zamisli in 
priložnosti, saj to odpira nove poti za 
inovacije;

17. se zaveda, da je treba udeležbi malih in 
srednjih podjetij nameniti posebno 
pozornost, da se jim na prožen in učinkovit 
način omogoči uporaba novih zamisli in 
priložnosti, saj to odpira nove poti za 
inovacije; poudarja, da je opredelitev 
malih in srednjih podjetij glede na 
posamezen sektor predpogoj za njihovo 
uspešno udeležbo v skupnem strateškem 
okviru; opozarja, da velika upravna 
bremena zmanjšujejo udeležbo malih in 
srednjih podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 238
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da je treba pri oblikovanju 
instrumentov za podporo inovacijam v 
celoti upoštevati pomembne razlike med 
podjetji, ki jih zajema trenutna opredelitev 
malih in srednjih podjetij; poudarja, da bi 
morala biti podpora za inovacije 
usmerjena predvsem v razvojne faze 
podjetja, v katerih so bila prepoznana 
ozka grla, torej v semensko, zagonsko in 
zgodnjo fazo; poudarja, da so mala 
podjetja glavni inovatorji v Evropi, in 
poziva k podpori vlaganja tveganega 
kapitala v inovativna podjetja; poudarja, 
da je treba prilagoditi nove in obstoječe 
instrumente tako, da upoštevajo omejena 
sredstva, ki jih imajo podjetja na voljo za 
premagovanje upravnih in postopkovnih 
ovir, povezanih z evropskimi programi 
financiranja; meni, da so uspešni 
programi, na primer Eurostars, prinesli 
pomembne izkušnje v zvezi z zadoščanjem 
potreb inovativnih podjetij in jih je zato 
treba okrepiti;

Or. en

Predlog spremembe 239
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da je povečanje inovacijskih 
zmogljivosti malih in srednjih podjetij 
ključnega pomena za nadaljnjo rast in 
ustvarjanje delovnih mest v Evropi; meni, 
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da bi moral biti skupni strateški okvir 
oblikovan tako, da bi sledil temu izzivu, in 
da bi morali biti vsi prihodnji instrumenti 
na evropski ravni, namenjeni inoviranju v 
malih in srednjih podjetjih, bolj usmerjeni 
k potrebam podjetij; zato poziva k 
sprejetju ukrepov za povečanje udeležbe 
malih in srednjih podjetij v skupnih 
projektih;

Or. en

Predlog spremembe 240
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. spodbuja vsakršno sodelovanje med 
univerzami, finančnimi trgi in podjetji; 
meni, da je to sodelovanje bistveno za 
lažje ustvarjanje novih podjetij, ki lahko 
spodbudijo inovativnost in trajnostno rast 
v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 241
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. meni, da imajo instrumenti, kot so 
skupne tehnološke pobude, pomembno 
vlogo pri podpiranju inovacij na pobudo 
industrije; poudarja, da je treba sprejeti
učinkovite ukrepe za izboljšanje 
preglednosti in odprtega dostopa malih in 
srednjih podjetij in javnega 
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raziskovalnega sektorja do tovrstnih 
instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 242
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. ugotavlja, da javna naročila ponujajo 
neizkoriščeno priložnost za spodbujanje 
inovacij, osnovanih na raziskavah in 
razvoju; poudarja, da je treba sprejeti 
nove ukrepe, ki bi podpirali 
predkomercialna naročila in pomagali 
odkrivati priložnosti predkomercialnih 
naročil;

Or. en

Predlog spremembe 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo;
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mala in srednja podjetja, ki bi se morala 
pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

Or. de

Predlog spremembe 244
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala 
pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne bonitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR), ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo;

Or. de

Predlog spremembe 245
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala 
pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne bonitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR), ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo;

Or. en

Predlog spremembe 246
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala 
pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi 

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne bonitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR), ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo;
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institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 247
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala 
pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne bonitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR), ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; 
opozarja, da se je Sklad za financiranje 
na osnovi delitve tveganja izkazal kot 
uspešen instrument za financiranje 
inovacij; meni, da bi se moral Sklad za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
uporabljati tako, da bi bilo mogoče 
zagotoviti majhne zneske sredstev prek 
nacionalnih posrednikov;

Or. en

Predlog spremembe 248
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala 
pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne bonitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR), ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; 
opozarja, da se je Sklad za financiranje 
na osnovi delitve tveganja izkazal kot 
uspešen instrument za financiranje 
inovacij; meni, da bi se moral Sklad za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
uporabljati tako, da bi bilo mogoče 
zagotoviti majhne zneske sredstev prek 
nacionalnih posrednikov;

Or. en

Predlog spremembe 249
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala 
pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne bonitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR), ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga, da Komisija razmisli o 
oceni učinka v zvezi z možnostjo
oblikovanja novega instrumenta 
financiranja – banke EU za mala in srednja 
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kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

podjetja – obenem pa še vedno podpira 
večja podjetja; meni, da bi bilo to mogoče 
izvesti z nacionalnimi kontaktnimi točkami 
in finančnimi institucijami, ki bi jih 
imenovale države članice;

Or. en

Predlog spremembe 250
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banko EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala pri 
delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

18. shemo financiranja za to raven krijejo 
sredstva EU, zagotovljena prek 
Evropskega tehnološkega inštituta, ter 
sredstva v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z 
dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne bonitete pri Evropskem 
investicijskem skladu in do posebnih 
posojil pri Evropski investicijski banki 
(predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR), ter v sodelovanju s 
strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega 
instrumenta financiranja – banke EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi se morala pri 
delovanju usklajevati z nacionalnimi
kontaktnimi točkami in finančnimi 
institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 251
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da je evropski tvegani kapital 
tako iz javnih kot zasebnih skladov tudi 
pomembno orodje za sofinanciranje 
celotnega inovacijskega ciklusa, od 
raziskav do uvedbe na trg; poudarja 
uspeh Sklada za financiranje na osnovi 
delitve tveganja in predlaga, da se 
evropski tvegani kapital spodbuja s 
čezmejnimi pobudami na področju 
tveganega kapitala, dopolnjenimi s 
prispevki iz evropskih skladov;

Or. es

Predlog spremembe 252
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Lena 
Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
Niebler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za 
mala in srednja podjetja, s čimer bi 
okrepili inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 253
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za 
mala in srednja podjetja, s čimer bi 
okrepili inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih 
EU;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 254
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za 
mala in srednja podjetja, s čimer bi 
okrepili inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 255
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za 

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje nadaljnjih namenskih 
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mala in srednja podjetja, s čimer bi okrepili 
inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih EU;

programov za mala in srednja podjetja, s 
čimer bi okrepili inovacijsko politiko EU 
in zajeli manjkajoči člen – premajhno 
udeležbo malih in srednjih podjetij v 
programih EU; meni, da je treba 
prizadevanja usmeriti ne samo v 
poenostavitev dostopa za mala in srednja 
podjetja, temveč tudi v udeležbo pri 
oblikovanju raziskovalnih programov ter 
boljši dostop do storitev in svetovanja v 
zvezi z raziskavami, razvojem in 
inovacijami; tudi poziva, da je treba 
nameniti pozornost podpori neinovativnih 
malih in srednjih podjetij, da bi bila 
zmožna sodelovati v raziskovalnih, 
razvojnih in inovacijskih dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 256
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo
oblikovanje investicijske banke EU za 
mala in srednja podjetja, s čimer bi 
okrepili inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo
malih in srednjih podjetij v programih EU;

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristila
spodbujanje inovacijske politike EU in
krepitev doslej premajhne udeležbe malih 
in srednjih podjetij v programih EU, na 
primer prek lažjega dostopa do tveganega 
kapitala;

Or. de

Predlog spremembe 257
Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za 
mala in srednja podjetja, s čimer bi okrepili 
inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih EU;

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za 
mala in srednja podjetja, ki bi lahko bila 
zasnovana kot specializirana veja 
Evropske investicijske banke, v celoti 
namenjena projektom inovacij malih in 
srednjih podjetij, s čimer bi okrepili 
inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih EU;

Or. en

Predlog spremembe 258
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za 
mala in srednja podjetja, s čimer bi okrepili 
inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih EU;

19. je prepričan, da bi evropskemu 
raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje namenskih ukrepov za mala in 
srednja podjetja pod okriljem Evropske 
investicijske banke, s čimer bi okrepili 
inovacijsko politiko EU in zajeli 
manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih EU;

Or. en

Predlog spremembe 259
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da bi si bilo treba prizadevati 
za celovito financiranje malih in srednjih 
podjetij (predvsem v zagonski fazi), ki bi 
zajemalo celoten inovacijski ciklus; 
ugotavlja, da je treba ponujene finančne 
instrumente za inovativna mala in srednja 
podjetja še naprej razvijati in povečati 
njihovo dostopnost; podpira predlog, da se 
na regionalni ravni vzpostavi dopolnilni 
instrument, osnovan na načelu, na 
katerem temelji Sklad za financiranje na 
osnovi delitve tveganja;

Or. pl

Predlog spremembe 260
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj na 
nacionalni ravni sprejmejo ukrepe in 
instrumente za zagotavljanje potrebnih 
posojil za mala in srednja podjetja, da bi 
tako omogočile sofinanciranje, potrebno 
za njihovo udeležbo v evropskih 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 
programih;

Or. ro

Predlog spremembe 261
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. podobno meni, da bi moral prihodnji 
okvirni program inovacijske dejavnosti 
spodbujati z inovativnimi javnimi 
naročili;

Or. es

Predlog spremembe 262
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioanis A. Cukalas (Ioannis 
A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim, med 
drugim večje dopustno tveganje napake; 
po tem scenariju bi morali razmisliti o 
„mehkih“ posojilih, ki bi jih prejemniki 
vrnili v primeru uspeha, vendar brez 
upravnih stroškov;

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim; po tem 
scenariju bi morali razmisliti o „mehkih“ 
posojilih, ki bi jih prejemniki vrnili v 
primeru uspeha, vendar brez upravnih 
stroškov; da bi omogočili pristop, ki v večji 
meri temelji na zaupanju in dopušča 
tveganja, v korist malih in srednjih 
podjetij in vseh drugih udeležencev v 
skupnem strateškem okviru, je treba 
povečati dopustno tveganje napake;

Or. en

Predlog spremembe 263
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
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malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim, med 
drugim večje dopustno tveganje napake; 
po tem scenariju bi morali razmisliti o 
„mehkih“ posojilih, ki bi jih prejemniki 
vrnili v primeru uspeha, vendar brez 
upravnih stroškov;

malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim; po tem 
scenariju bi morali razmisliti o „mehkih“ 
posojilih, ki bi jih prejemniki vrnili v 
primeru uspeha, vendar brez upravnih 
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 264
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim, med 
drugim večje dopustno tveganje napake; po 
tem scenariju bi morali razmisliti o 
„mehkih“ posojilih, ki bi jih prejemniki 
vrnili v primeru uspeha, vendar brez 
upravnih stroškov;

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim in med 
drugim omogočali večje dopustno tveganje 
napake; po tem scenariju bi morali 
razmisliti o „mehkih“ posojilih, ki bi jih 
prejemniki vrnili v primeru uspeha, vendar 
brez upravnih stroškov; upošteva, da so 
poenostavljena postopkovna pravila in 
stalno vrednotenje ključna elementa za 
udeležbo malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 265
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
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instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim, med 
drugim večje dopustno tveganje napake; po 
tem scenariju bi morali razmisliti o 
„mehkih“ posojilih, ki bi jih prejemniki 
vrnili v primeru uspeha, vendar brez 
upravnih stroškov;

instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim in med 
drugim omogočali večje dopustno tveganje 
napake ter skrajšanje časa od predloga do 
izvedbe projekta/trženja rezultatov; po tem 
scenariju bi morali razmisliti o „mehkih“ 
posojilih, ki bi jih prejemniki vrnili v 
primeru uspeha, vendar brez upravnih 
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 266
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim, med 
drugim večje dopustno tveganje napake; po 
tem scenariju bi morali razmisliti o 
„mehkih“ posojilih, ki bi jih prejemniki 
vrnili v primeru uspeha, vendar brez 
upravnih stroškov;

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
prilagojeni njihovim posebnostim in med 
drugim omogočali večje dopustno tveganje 
napake, ko gre za manjše zneske; po tem 
scenariju odločno priporoča, da bi morali 
razmisliti o „mehkih“ posojilih, ki bi jih 
prejemniki vrnili v primeru uspeha, vendar 
brez upravnih stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 267
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 

20. poudarja, da so za večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo 
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prilagojeni njihovim posebnostim, med 
drugim večje dopustno tveganje napake; po 
tem scenariju bi morali razmisliti o 
„mehkih“ posojilih, ki bi jih prejemniki 
vrnili v primeru uspeha, vendar brez 
upravnih stroškov;

prilagojeni njihovim posebnostim in med 
drugim omogočali večjo prilagodljivost 
glede konkretnih ciljev projektov ter večje 
dopustno tveganje napake; po tem 
scenariju bi morali razmisliti o „mehkih“ 
posojilih, ki bi jih prejemniki vrnili v 
primeru uspeha, vendar brez upravnih 
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 268
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. meni, da sta izboljšanje instrumentov 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter spodbujanje novih 
instrumentov in programov, ki krepijo 
zmožnost upravljanja inoviranja, (na 
primer inovacijskih vavčerjev) ključnega 
pomena; podpira dostop do raziskovalnih 
in inovacijskih storitev, na primer 
univerzitetnih centrov za prenos 
tehnologij in drugih storitev za podjetja, ki 
temeljijo na znanju (poslovnega 
modeliranja, ocen tveganja itd.); opozarja 
Komisijo na pomembnost omogočanja 
lokalne podpore malim in srednjim 
podjetjem, na primer na podlagi udeležbe 
inovacijskih centrov, gospodarskih 
zbornic, poslovnih organizacij in 
inovacijskih grozdov;

Or. en

Predlog spremembe 269
Jean-Pierre Audy
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Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je treba v naslednji 
skupni strateški okvir bolj celovito 
vključiti proizvajalce, in sicer z 
zagotavljanjem obsežnega, vsaj 50-
odstotnega financiranja projektov iz 
proračuna EU glede na tehnološko zrelost 
projektov;

Or. fr

Predlog spremembe 270
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da so za sodelovanje malih 
in srednjih podjetij pomembna krajša in 
predvidljiva obdobja za dodelitev sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 271
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. meni, da bi bilo treba zagotoviti boljši 
dostop do financiranja za inovativna nova 
podjetja ter spodbujati in podpirati 
projekte, usmerjene v razvoj inovativnih 
poslovnih modelov, potrebnih za prenos 
inovacij na trg v obliki novih izdelkov in 
storitev;
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Or. en

Predlog spremembe 272
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. poziva Komisijo, naj uvede program 
EU za raziskave in inovacije v malih 
podjetjih (SBIR), namenjen oblikovanju 
inovativnih rešitev za konkretne potrebe 
javnega sektorja, in sicer s pritegnitvijo 
malih podjetij na razpise za ideje, ki bi 
vodili v kratkoročna razvojna naročila, ob 
hkratnem spodbujanju razvoja
inovativnih izdelkov in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 273
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami;

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami; meni, da bi to 
moralo vključevati nove sheme in 
programe, ki spodbujajo izmenjavo 
družbeno koristnega znanja prek 
konkretnih pogojev pri preoblikovanju 
inovacij v tržne izdelke, da bi zagotovili 
cenovno dostopnost in pravično porabo 
javnih sredstev EU za raziskave;



AM\870997SL.doc 39/90 PE467.208v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 274
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami;

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami ter inovacijami na 
področju storitev, postopkov in 
organizacijskih vidikov, ter spodbujati 
izvajanje mehanizmov – na primer na 
področju javnih naročil – ki omogočajo 
lažje širjenje inovativnih praks;

Or. it

Predlog spremembe 275
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami;

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti cel 
spekter dejavnosti, povezanih z 
inovacijami, vključno z netehnološkimi, 
ekološkimi in socialnimi inovacijami, ob 
upoštevanju, da je inoviranje pogosto 
komercialno pogojen proces;

Or. en
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Predlog spremembe 276
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami;

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami ter inovacijami na 
področju storitev, postopkov in 
organizacijskih vidikov;

Or. it

Predlog spremembe 277
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami;

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi si morala 
predlagana reorganizacija prizadevati za 
odličnost in pokriti ves inovacijski ciklus, 
od zasnove do trga, vključno z 
netehnološkimi, ekološkimi in socialnimi 
inovacijami;

Or. el

Predlog spremembe 278
Bendt Bendtsen



AM\870997SL.doc 41/90 PE467.208v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi, ekološkimi in 
socialnimi inovacijami;

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz 
raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh 
raziskav; zato meni, da bi morala 
predlagana reorganizacija pokriti ves 
inovacijski ciklus, od zasnove do trga, 
vključno z netehnološkimi in ekološkimi
inovacijami;

Or. en

Predlog spremembe 279
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da morajo nekateri 
instrumenti okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovativnost postati 
naravni podaljšek prihodnjega okvirnega 
programa ter zagotavljati neprekinjenost 
evropskih raziskovalnih in inovacijskih 
projektov; meni, da bi bilo mogoče 
tehnologije, razvite v projektih okvirnega 
programa, razširiti na inovacijske 
projekte, in sicer:
– širiti njihovo uporabo v različnih 
industrijskih in storitvenih sektorjih,
– začeti z dodatnimi drugačnimi 
uporabami na sorodnih ali dopolnilnih 
področjih;

Or. es

Predlog spremembe 280
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. zahteva, naj se zagotovijo instrumenti 
za pospeševanje prenosa tehnologij iz 
raziskav v uporabo v industriji, in poziva 
Komisijo, naj vzpostavi podporne 
mehanizme za podjetja, ki so si 
pripravljena prizadevati za trženje svoje 
tehnologije in izvedbo potrditve koncepta;

Or. en

Predlog spremembe 281
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. priznava, da je treba povezati 
storitvene, socialne in ekološke inovacije s 
tehnološkimi inovacijami in oblikovati 
nova partnerstva, ki povezujejo 
raziskovalne in razvojne organizacije s 
podjetji tako v storitvenem kot v 
proizvodnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 282
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. opominja, da sta izredno tekmovalna 
narava znanstvenega, tehnološkega in 
inovacijskega dela ter ohranjanje lokalne 

22. opominja, da sta izredno tekmovalna 
narava raziskovalnega, znanstvenega, 
tehnološkega in inovacijskega dela ter 
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gradnje znanstvenih in inovacijskih 
zmogljivosti odvisna od določene stopnje 
podvajanja in razdrobljenosti, saj brez tega 
sodelovalne raziskave ne bi bile mogoče;

ohranjanje lokalne gradnje znanstvenih in 
inovacijskih zmogljivosti odvisna od 
določene stopnje podvajanja in 
razdrobljenosti, saj brez tega skupne
raziskave ne bi bile mogoče;

Or. el

Predlog spremembe 283
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je za učinkovitejše 
privabljanje zasebnih naložb in 
zagotavljanje, da raziskave in razvoj 
najučinkoviteje prispevajo k povečanju 
evropske konkurenčnosti, treba v 
okvirnem programu sprejeti ustrezne 
ukrepe za trden in učinkovit okvir za 
varstvo pravic intelektualne lastnine v 
zgodnji fazi raziskovalnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 284
Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva utrjevanje poti k odličnosti;

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva utrjevanje poti k odličnosti;
predlaga, naj Komisija sprejme proaktiven 
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pristop, da bi pomagala javnim organom 
izboljšati sisteme upravljanja z izvajanjem 
ocenjevanja brez finančnih posledic, ki bi 
organe spodbudil k sprejetju različnih 
ukrepov za izboljšanje vodenja projektov 
in k njihovi izvedbi do določenega roka, ki 
bi bil krajši od enega leta;

Or. en

Predlog spremembe 285
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva utrjevanje poti k odličnosti;

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva utrjevanje poti k odličnosti ter 
okoljske, ekonomske in socialne učinke 
posameznega projekta (eko-kazalnike);

Or. it

Predlog spremembe 286
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov;



AM\870997SL.doc 45/90 PE467.208v01-00

SL

upošteva utrjevanje poti k odličnosti;

Or. en

Predlog spremembe 287
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva utrjevanje poti k odličnosti;

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva merilo odličnosti;

Or. en

Predlog spremembe 288
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje vseh morebitnih 
udeležencev, zlasti o izvajanju pravil 
upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije 
merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva utrjevanje poti k odličnosti;

23. močno spodbuja izvajanje programov 
za usposabljanje in mobilnost vseh 
morebitnih udeležencev, zlasti o izvajanju 
pravil upravljanja, in poziva Komisijo, naj 
razvije merila za izbiro, vrednotenje in 
ocenjevanje projektov, pri čemer naj 
upošteva utrjevanje poti k odličnosti;

Or. el

Predlog spremembe 289
Gunnar Hökmark
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Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je treba ustrezne 
skupine uporabnikov vključiti v 
oblikovanje raziskovalnega in 
inovacijskega programa v prihodnjem 
skupnem strateškem okviru; meni, da je 
vključenost podjetij v postopek določanja 
prednostnih nalog predpogoj za velik 
učinek raziskovalnih, razvojnih, 
tehnoloških in inovativnih projektov ter 
večjo udeležbo podjetij; meni, da bi 
morale evropske tehnološke platforme, ki 
združujejo industrijo, regulativne organe 
in finančne institucije, da razvijajo 
dolgoročne strateške programe znotraj 
posameznih tehnoloških področij, imeti še 
naprej ključno vlogo v razpravi o 
določanju prednostnih nalog v skupnem 
strateškem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 290
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. predlaga, da se v obdobju, ki ga 
zajema strategija Evropa 2020, vsa ali 
nekatera občutna povečanja proračunskih 
sredstev, potrebna za utrditev evropskega 
raziskovalnega prostora, zagotovijo brez 
povišanja davkov, in sicer z boljšo 
porazdelitvijo bremen in finančnim
sodelovanjem med državami članicami, 
EU in lokalnimi oblastmi;

Or. fr
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Predlog spremembe 291
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioanis A. Cukalas (Ioannis 
A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva k večji medvladni udeležbi pri 
skupnem načrtovanju, ki krepi 
sodelovanje na področju raziskav, razvoja 
in inovacij po vsej Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 292
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je za poenostavitev 
okvirnega programa potreben velik 
preskok, in poziva k uporabi vseh znanih 
ukrepov za poenostavljanje v novem 
okvirnem programu;

Or. en

Predlog spremembe 293
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo) – za podnaslovom 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da ima skupni strateški 
okvir financiranja raziskav in inovacij v 
EU pomembno vlogo pri podpiranju 
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inovacij v Evropi; kljub temu svari pred 
nevarnostjo pretirane razpršitve 
financiranja raziskav in inovacij med 
raznovrstnimi dejavnostmi, področji in 
cilji; poziva k podvojitvi evropskih 
sredstev, namenjenih raziskovalnim in 
inovacijskim dejavnostim, da bi podprli 
uresničitev ciljev strategije Evropa 2020; 
poudarja večjo obsežnost skupnega 
strateškega okvira financiranja raziskav 
in inovacij glede na predhodni sedmi 
okvirni program ter svari, da to ne bi 
smelo učinkovati v smeri zmanjšanja 
potrebe po tovrstnem povečanju cilja 
glede financiranja; poudarja pomen 
uporabe evropskih sredstev za pritegnitev 
naložb iz zasebnega sektorja in držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 294
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 
tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k odnosu, ki temelji na 
zaupanju in sprejema tveganja, do 
udeležencev v vseh fazah sistema 
financiranja; spodbuja vzpostavitev sistema 
upravne podpore, ki bi pomagal novim 
državam članicam oblikovati ustrezne in 
visoko kakovostne prošnje za financiranje 
v naslednjem okvirnem programu;

Or. en

Predlog spremembe 295
Bendt Bendtsen
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 
tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k odnosu, ki temelji na 
zaupanju in sprejema tveganja, do 
udeležencev v vseh fazah sistema 
financiranja, kar vključuje manjšo stopnjo 
nadzora s strani Evropske komisije;

Or. en

Predlog spremembe 296
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 
tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k odnosu, ki temelji na 
zaupanju in sprejema tveganja, do 
udeležencev v vseh fazah sistema 
financiranja; poziva k oblikovanju modela 
financiranja vseh stroškov akademskih 
raziskav v naslednjem okvirnem
programu;

Or. en

Predlog spremembe 297
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 

24. zagovarja zamisel, da mora inovacija 
izpolnjevati potrebe potrošnikov, ter 
zamisel o premiku k pristopu na podlagi 
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tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

znanosti in poziva k odnosu, ki temelji na 
zaupanju in sprejema tveganja, do 
udeležencev v vseh fazah sistema 
financiranja;

Or. lt

Predlog spremembe 298
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 
tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

24. zagovarja zamisel, da mora inovacija 
izpolnjevati potrebe potrošnikov, ter 
zamisel o premiku k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k odnosu, ki temelji na 
zaupanju in sprejema tveganja, do 
udeležencev v vseh fazah sistema 
financiranja;

Or. lt

Predlog spremembe 299
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 
tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
ovrednotenja znanosti in inovacij ter 
poziva k odnosu, ki temelji na zaupanju in 
sprejema tveganja, do udeležencev v vseh 
fazah sistema financiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 300
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 
tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in inovacij/rezultatov ter poziva k 
odnosu, ki temelji na zaupanju in sprejema 
tveganja, do udeležencev v vseh fazah 
sistema financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 301
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k pristopu na podlagi 
zaupanja in s sprejemljivim ozračjem glede 
tveganja za vse udeležence in v vseh fazah 
sistema financiranja;

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi 
znanosti in poziva k odnosu, ki temelji na 
zaupanju, do raziskovalcev in k odnosu, ki
v večji meri sprejema tveganja, do 
udeležencev v vseh fazah sistema 
financiranja;

Or. el

Predlog spremembe 302
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da skupni strateški okvir ne bi 
smel biti omejen samo na inovacije, ki 
temeljijo na raziskavah in tehnologiji, 
temveč bi moral podpirati tudi druge vire 



PE467.208v01-00 52/90 AM\870997SL.doc

SL

inovacij; poudarja, da veliko podjetij –
predvsem malih in srednjih – uporablja 
druge vire inovacij, na primer stranke, 
trge, uporabnike in tudi zaposlene, ter da 
je ta oblika inovacij pogosto bolj 
praktična in usmerjena k reševanju 
konkretnih problemov, povezanih s 
postopki, storitvami ali izdelki, saj 
predloge rešitev pogosto podajo zaposleni, 
ki so v najbližjem stiku s proizvodnjo, trgi 
in strankami; meni, da bi morala EU z 
izpostavljanjem inovacij zaposlenih 
okrepiti tudi praktične inovacije, katerih 
gonilo so zaposleni;

Or. en

Predlog spremembe 303
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi moralo upravljanje z 
evropskimi sredstvi za raziskave v odnosu 
do udeležencev v večji meri temeljiti na 
zaupanju in sprejemati tveganja; 
priporoča širše sprejemanje standardnih 
računovodskih praks za upravičene 
stroške; meni, da bi morala biti uporaba 
pavšalnih zneskov in povprečnin 
prostovoljna; poziva Komisijo, naj skrajša 
čas do sklenitve pogodbe na največ 6 
mesecev; poudarja, da je treba 
poenostaviti prijavne in pogodbene 
postopke; priporoča, da evropsko 
financiranje raziskav in razvoja ureja 
manjše število pravil in skupnih načel
glede financiranja;

Or. en



AM\870997SL.doc 53/90 PE467.208v01-00

SL

Predlog spremembe 304
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da mora prihodnji skupni 
strateški okvir za raziskave in inovacije 
predvsem odražati nov pristop, 
predstavljen v strategiji Evropa 2020, in s 
tem spodbujati bolj celovito upravljanje, 
boljše usklajevanje med različnimi 
institucijami EU ter večjo usklajenost 
politik EU ter nacionalnih in regionalnih 
politik; tudi meni, da je ključnega 
pomena, da dobijo nova partnerstva za 
inovacije vso potrebno podporo za celovito 
izvajanje;

Or. it

Predlog spremembe 305
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priporoča, da se določi nekaj skupnih 
pravil, ki bodo enostavna za razlago in 
bodo veljala za vse programe in 
instrumente, v skladu z osnovnim 
načelom, da z javnimi sredstvi upravljajo 
javni organi, nadzoruje pa jih Komisija;

Or. es

Predlog spremembe 306
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis



PE467.208v01-00 54/90 AM\870997SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. predlaga, da se splošni stroški 
projektov v okviru naslednjega okvirnega 
programa omejijo na 10 %; meni, da je 
delež 25 % za splošne stroške, kot je bil 
določen v 7OP pred pregledom, 
nedopusten glede na omejitve celotnega 
proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 307
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poudarja, da si je treba prizadevati, 
da bi bila poraba v novem okvirnem 
programu, kolikor je mogoče, skladna s 
splošnimi političnimi cilji strategije 
Evropa 2020 ter da bi vključili 
raziskovalno osnovo;

Or. en

Predlog spremembe 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. meni, da je ključnega pomena, da se 
podjetja bolj celovito vključijo v pregleden 
postopek določanja prednostnih nalog, 
pripravo javnih razpisov in ocenjevanje
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predloženih projektov predvsem na tistih 
področjih, ki podjetjem v EU jasno 
ponujajo dodano vrednost, tudi v smislu 
javno-zasebnih partnerstev; nazadnje 
meni, da je bistvenega pomena, da se 
poveča udeležba proizvodnega sektorja v 
raziskovalnih infrastrukturah, in sicer 
tako, da se vsem podjetjem, predvsem pa 
malim in srednjim, omogoči njihova 
uporaba;

Or. it

Predlog spremembe 309
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. je prepričan, da bi s poenostavitvijo 
moralo priti do zmanjšanja kombinacij 
stopenj financiranja in metod 
izračunavanja posrednih stroškov v vseh 
shemah financiranja; kljub temu 
poudarja, da bi morale biti stopnje 
financiranja in modeli za izračun 
posrednih stroškov za univerze, 
raziskovalne organizacije in industrijo 
različni;

Or. en

Predlog spremembe 310
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. poziva k sprejetju ukrepov za 
skrajšanje časa do dodelitve sredstev, ki bi 
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v naslednjem okvirnem programu 
izboljšali delež nepovratnih sredstev, 
odobrenih v manj kot šestih mesecih;

Or. en

Predlog spremembe 311
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
sodelovalne nadnacionalne raziskave;

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
skupne nadnacionalne raziskave, zlasti 
sodelovanje med partnerji v državah 
članicah EU; meni, da bi moralo biti 
financiranje prilagodljivo in skladno s 
potrebami tako velikih konzorcijev kot 
manjših skupin; da bi dosegli ta cilj, mora 
evropsko financiranje raziskav pritegniti 
najboljše raziskovalce z uporabnikom 
prijazno ureditvijo na vseh ravneh;

Or. el

Predlog spremembe 312
Edit Herczog, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
sodelovalne nadnacionalne raziskave;

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
skupne nadnacionalne raziskave; meni, da 
bi ta cilj dosegli, če bi program 
sodelovanja zaobjel celotno inovacijsko 
verigo, od predhodnih raziskav do 
obsežnih predstavitev, ter dodelil 
namenske proračun sektorjem, ki so 
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razvili strateško vizijo za spoprijemanje z 
družbenimi izzivi s pomočjo dolgoročnih 
naložbenih ciklusov;

Or. en

Predlog spremembe 313
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi
sodelovalne nadnacionalne raziskave;

25. poziva, naj bodo skupne raziskave v 
osrčju okvirnega programa, saj krepijo
skupne nadnacionalne raziskave; priporoča 
večjo tematsko prilagodljivost pri 
organizaciji skupnih raziskav, da bi k 
projektom pritegnili čim več odličnih 
znanstvenikov iz vse EU;

Or. de

Predlog spremembe 314
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
sodelovalne nadnacionalne raziskave;

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
skupne nadnacionalne raziskave ter 
povečuje in pospešuje vpliv raziskovalnih 
projektov tako, da vključuje sodelovanje 
tudi s svetovno uveljavljenimi partnerji, ki 
niso iz EU;

Or. en
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Predlog spremembe 315
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
sodelovalne nadnacionalne raziskave;

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
skupne nadnacionalne raziskave in 
učinkovito razširjanje rezultatov raziskav;

Or. lt

Predlog spremembe 316
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi
sodelovalne nadnacionalne raziskave;

25. poziva, naj bodo skupne raziskave v 
osrčju okvirnega programa, saj krepijo
skupne nadnacionalne raziskave;

Or. fr

Predlog spremembe 317
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
sodelovalne nadnacionalne raziskave;

25. poziva, naj bo program sodelovanja v 
osrčju okvirnega programa, saj krepi 
skupne in nadnacionalne raziskave;

Or. en



AM\870997SL.doc 59/90 PE467.208v01-00

SL

Predlog spremembe 318
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. meni, da je ima program sodelovanja 
ključno vlogo pri spodbujanju 
nadnacionalnih skupnih raziskav v EU; 
meni, da opredelitev „od zgoraj navzdol“ 
ozkih tem razpisov za zbiranje predlogov 
škoduje tako znanstveni konkurenci med 
ustanovami kot udeležbi zasebnega 
sektorja; poziva k večji uporabi širše 
zastavljenih razpisov, ki bi spodbujali 
znanstveno odličnost in udeležbo 
raziskovalno usmerjenih malih in 
srednjih podjetij, ter poudarja, da je 
potrebna večja prilagodljivost pri 
opredelitvi velikosti konzorcijev;

Or. en

Predlog spremembe 319
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva k prerazporeditvi sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije na 
raziskovalna področja, ki bodo verjetneje 
izpolnila cilje „pametne rasti“ v luči 
strategije Evropa 2020 (npr. učinkovitost 
in dejanski vpliv projektov na družbo, 
ustvarjanje resnične evropske dodane 
vrednosti, krepitev čezmejnih skupnih 
raziskav in mobilnosti ter gradnja 
evropskih mrež in evropskega 
raziskovalnega prostora);

Or. en
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Predlog spremembe 320
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. meni, da bi morali postopki 
konkurenčnih razpisov za dodatne 
partnerje temeljiti na osnovni 
predpostavki, da imajo vključena podjetja 
in raziskovalci najbolj poglobljeno znanje 
o projektu in partnerju, ki ga najbolj 
potrebujejo, zato bi bilo bolje, če jih 
Komisija ne bi silila k uporabi 
prednostnih seznamov strokovnjakov za 
vrednotenje, ampak bi ocenila pisno 
obrazložitev izbire konzorcija;

Or. en

Predlog spremembe 321
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da je treba nadaljevati s 
poenostavljanjem ter pospešiti in razgibati 
postopek financiranja: število kopij 
poročil, zahtevanih pri finančnem 
poslovanju in vodenju znanstvenih 
projektov, na primer, bi bilo mogoče 
precej zmanjšati, obenem pa poenostaviti 
računovodsko poročanje;

Or. en
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Predlog spremembe 322
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva h krepitvi ukrepov, ki bodo 
prispevali k mobilnosti evropskih 
raziskovalcev, pomagali ustaviti beg 
možganov, pritegnili zelo obetajoče mlade 
raziskovalce iz tretjih držav in zagotovili, 
da bo možnost raziskovalne poklicne poti 
v EU postala privlačnejša;

Or. el

Predlog spremembe 323
Lena Kolarska-Bobińska, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj posameznim 
projektom znotraj skupnega strateškega 
okvira zagotovi več samostojnosti, vodjem 
projektov pa več prilagodljivosti pri 
organiziranju, upravljanju in določanju 
prednostnih nalog njihovih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 324
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva k oblikovanju ožjega seznama 
konkretnih ciljev, ki so še posebej 
pomembni za Evropo in bi jim bilo treba 
nameniti večje zneske sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 325
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. izraža pomisleke glede učinkovitosti 
uporabe sredstev za ustvarjanje 
raziskovalnih mrež odličnosti in 
organizacijo konferenc in prireditev ter 
poziva h krepitvi ukrepov za elektronsko 
mreženje na področju raziskav in inovacij 
ter k razširjanju rezultatov raziskav prek 
interneta;

Or. el

Predlog spremembe 326
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. ugotavlja, da je upravljanje obsežnih 
projektov pogosto zahtevno in se sooča z 
birokratskimi obveznostmi, ki ovirajo 
znanstveno delo; podpira večjo 
usmerjenost k manj obsežnim projektom;
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Or. en

Predlog spremembe 327
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
poenostavljeno poročanje na osnovi 
obstoječih sistemov poročanja na 
univerzah in v uveljavljenih raziskovalnih 
ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 328
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. dvomi, da je pogosto možno 
financirati samo en predlog iz javnega 
razpisa, saj se tako tratijo sredstva, 
vložena v pripravo in vrednotenje 
predlogov, odlične ideje pa ostanejo brez 
financiranja; poziva Komisijo, naj 
razmisli o možnem financiranju odličnih, 
neizbranih predlogov prek dodatnega 
raziskovalnega proračuna (ki bi 
dopolnjeval sredstva za raziskave), ki bi 
vključeval sredstva držav članic ter 
regionalnih in strukturnih skladov;

Or. el
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Predlog spremembe 329
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. meni, da je Evropski raziskovalni svet 
uspešen primer spodbujanja znanstvene 
odličnosti in evropskega raziskovalnega 
prostora; meni, da bi morali njegove 
dejavnike uspeha posnemati v drugih 
instrumentih, kjer je to mogoče; meni, da 
bi se moral obseg programa občutno 
povečati, to pa bi bilo mogoče doseči z 
večjim dodeljevanjem evropskih sredstev 
Evropskemu raziskovalnemu svetu in z 
obstoječimi sporazumi z državami 
članicami glede financiranja izbranih 
predlogov Evropskega raziskovalnega 
sveta iz nacionalnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 330
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 25 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25d. meni, da obstaja možnost za 
razširitev koncepta Evropskega 
raziskovalnega sveta na skupne in 
večdisciplinarne raziskovalne projekte, če 
ti ohranijo značaj „od spodaj navzgor“ in 
znanstvena odličnost ostane glavno merilo 
za izbor;

Or. en
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Predlog spremembe 331
António Fernando Correia De Campos

Predlog resolucije
Odstavek 25 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25e. meni, da so prednostne obsežne 
raziskovalne infrastrukture pomembni 
stebri evropskega raziskovalnega prostora 
ter da bi se zato moralo financiranje EU 
nadaljevati tudi po pripravljalni fazi in 
biti povezano z nadnacionalnim dostopom 
in usposabljanjem raziskovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 332
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja 
prebivalstva in trajnosti virov) ne moremo 
reševati samo s tehnološkim odzivanjem, 
zato so evropske družboslovne in 
humanistične raziskave poglavitno orodje 
za uspešno spoprijemanje z njimi;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
vélikih družbenih izzivov (na primer 
demografskih sprememb, trajnostnega 
upravljanja virov ter stabilnih in
pravičnih gospodarskih temeljev) ne 
moremo reševati samo s tehnološkim 
odzivanjem, zato poudarja, da so socialne 
inovacije pomemben vidik, ki bi ga bilo 
treba vključiti med pogoje za financiranje 
iz podpornih programov, kot so Evropski 
socialni sklad, okvirni programi ter 
okvirni program za konkurenčnost in
inovacije;

Or. en
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Predlog spremembe 333
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja 
prebivalstva in trajnosti virov) ne moremo 
reševati samo s tehnološkim odzivanjem, 
zato so evropske družboslovne in 
humanistične raziskave poglavitno orodje 
za uspešno spoprijemanje z njimi;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, družbenih 
sprememb in trajnosti virov) ne moremo 
reševati samo s tehnološkim odzivanjem, 
zato so evropske družboslovne in 
humanistične raziskave poglavitno orodje 
za uspešno spoprijemanje z njimi; zato 
meni, da bi bilo treba v skupnem 
strateškem okviru zagotoviti družboslovno 
in humanistično usmerjen program za 
razumevanje družbenih potreb in 
dogajanja v družbi ter večji družboslovni 
in humanistični delež v vseh ukrepih v 
okviru programa, da bi spodbujali 
pametno, vključujočo in trajnostno rast;

Or. en

Predlog spremembe 334
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati 
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
in transdisciplinarnih raziskav in 
priznanju njihove socialne razsežnosti; ob 
tem želi spomniti, da velikih družbenih 
izzivov (na primer glede podnebnih 
sprememb, staranja prebivalstva in trajnosti 
virov) ne moremo reševati samo s 
tehnološkim odzivanjem, zato so evropske 
družboslovne in humanistične raziskave 
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spoprijemanje z njimi; poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi; opozarja, da je bila 
v sedmem okvirnem programu priznana 
pomembna vloga družboslovja in 
humanistike, ter je trdno prepričan, da se 
je v prihodnjem skupnem strateškem 
okviru ne sme oslabiti;

Or. en

Predlog spremembe 335
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati 
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati 
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi; meni, da je 
nadaljevanje neodvisnega področja 
„družboslovje, ekonomija in 
humanistika“ njuno potrebno;

Or. de

Predlog spremembe 336
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
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razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja 
prebivalstva in trajnosti virov) ne moremo 
reševati samo s tehnološkim odzivanjem, 
zato so evropske družboslovne in 
humanistične raziskave poglavitno orodje 
za uspešno spoprijemanje z njimi;

razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, demografskih 
sprememb, trajnosti in zanesljivosti oskrbe 
z energijo virov) ter sektorskih izzivov 
(tudi v kmetijstvu in ribištvu) ne moremo 
reševati samo s tehnološkim odzivanjem, 
zato so evropske družboslovne in 
humanistične raziskave poglavitno orodje 
za uspešno spoprijemanje z njimi; 
poudarja, da so za spoprijemanje s temi 
izzivi potrebna finančna sredstva, posebej 
namenjena raziskavam na ustreznih 
področjih;

Or. pl

Predlog spremembe 337
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati 
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja 
prebivalstva, oskrbe z energijo, mobilnosti 
in infrastrukture, zdravja po svetu, 
migracij in trajnosti virov) ne moremo 
reševati samo s tehnološkim odzivanjem, 
zato so evropske družboslovne in 
humanistične raziskave poglavitno orodje 
za uspešno spoprijemanje z njimi;

Or. da

Predlog spremembe 338
Bendt Bendtsen
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati 
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav; ob tem želi spomniti, da velikih 
družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati 
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 339
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati 
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja 
prebivalstva, hrane, zanesljivosti preskrbe 
z vodo in energijo ter trajnosti virov) ne 
moremo reševati samo s tehnološkim 
odzivanjem, zato so evropske družboslovne 
in humanistične raziskave poglavitno 
orodje za uspešno spoprijemanje z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 340
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da 
velikih družbenih izzivov (na primer glede 
podnebnih sprememb, staranja prebivalstva 
in trajnosti virov) ne moremo reševati
samo s tehnološkim odzivanjem, zato so 
evropske družboslovne in humanistične 
raziskave poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih 
raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da bi bilo 
treba velike družbene izzive (na primer 
glede podnebnih sprememb, staranja 
prebivalstva in trajnosti virov) reševati
tako s tehnološkim odzivanjem kakor tudi 
z evropskimi družboslovnimi in
humanističnimi raziskavami, ki ostajajo 
poglavitno orodje za uspešno 
spoprijemanje z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 341
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. da bi še nadalje spodbujali zanimanje 
in udeležbo državljanov in civilne družbe 
v raziskavah, poziva k nadaljevanju 
podprograma „Znanost v družbi“ kot 
samostojne teme in tudi njenega 
horizontalnega širjenja, da bi zajel velike 
družbene izzive; poleg tega meni, da bi 
morala Komisija podpirati nadaljnji 
razvoj in širše razširjanje etičnih smernic 
ter nadaljnji razvoj instrumentov, 
namenjenih organizacijam civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 342
Lena Ek
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Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva k nadaljnjemu doslednemu 
izvajanju 40-odstotnega cilja za udeležbo 
žensk v programskih in svetovalnih 
odborih; poudarja pomen okrepitve 
sodelovanja žensk v vseh stopnjah 
projektov, s posebno osredotočenostjo na 
premagovanje ovir, vezanih na spol, s 
katerimi se soočajo ženske;

Or. en

Predlog spremembe 343
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da bi moral okvirni 
program tesneje povezati izobraževanje in 
inovacije v celovit trikotnik znanja, 
osnovan na različnih razpoložljivih 
orodjih, na primer razvoju infrastruktur, 
standardizaciji, programih usposabljanja 
in ukrepih v podporo ključnim 
tehnologijam;

Or. el

Predlog spremembe 344
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja pomembnost spodbujanja 
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raziskav, ki podpirajo socialne politike na 
osnovi trdnih znanstvenih dokazov, 
vključno s tistimi, ki zadevajo družino;

Or. en

Predlog spremembe 345
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioanis A. Cukalas (Ioannis 
A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva k jasnemu usklajevanju novih 
pobud v okviru strategije Evropa 2020, kot 
so Unija inovacij in drugi pomembni 
vodilni projekti;

Or. en

Predlog spremembe 346
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. meni, da bo udeležba organizacij 
civilne družbe pri opredelitvi, vodenju in 
vrednotenju raziskovalnih programov 
ključnega pomena za spoprijemanje z 
družbenimi izzivi ter da jo je treba 
izboljšati; opozarja na izkušnje, ki jih je 
mogoče pridobiti iz posameznih uspešnih 
primerov, na primer s področja medicine 
o tesnem sodelovanju bolnikov z 
raziskovalci pri razvoju raziskovalnih 
projektov;

Or. en
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Predlog spremembe 347
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 26 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26c. poziva k preglednejšemu in bolj 
participativnemu določanju raziskovalnih 
prednostih nalog in ciljev z uravnoteženo 
udeležbo vseh sodelujočih, vključno z 
znanstveno skupnostjo, raziskovalci (tudi 
iz manjših raziskovalnih organizacij), 
javnim sektorjem, organizacijami civilne 
družbe ter malimi in srednjimi podjetji; 
poziva k ustanovitvi posebne platforme za 
dialog med organizacijami civilne družbe 
in raziskovalci ter določanje prednostih 
področij raziskav v posameznih sektorjih; 
meni, da bi bilo treba spodbujati tudi 
posebne platforme za tesnejše sodelovanje 
malih in srednjih podjetij in 
raziskovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 348
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 26 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26d. poziva, naj se celovito ovrednoti in 
oceni učinek (na primer za mala in 
srednja podjetja in manjše raziskovalne 
organizacije) upravljanja pilotnih 
partnerstev, vzpostavljenih v sedmem 
okvirnem programu (skupnosti znanja in 
inovacij, skupne tehnološke pobude, 
javno-zasebna partnerstva, pobude za 
skupno načrtovanje), preden se začne 
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utrjevati ali podpirati vzpostavljanje 
novih; meni, da je treba zbrati izkušnje iz 
najboljših primerov, da bi čim bolj 
izboljšali njihovo upravljanje, ki bi 
zagotavljalo večjo udeležbo kar najbolj 
različnih zainteresiranih strani tako pri 
oblikovanju raziskovalnega programa kot 
pri zagotavljanju dostopa novim 
udeležencem; je tudi prepričan, da bi 
morali ti instrumenti v večji meri temeljiti 
na javnih prednostnih ciljih in pritegovati 
resnično zasebne naložbe ne samo k 
doseganju ciljev na področju 
konkurenčnosti, temveč tudi koristnih 
družbenih rezultatov, kot so večja 
trajnostnost, ustvarjanje skupnega znanja 
ter odpiranje kvalificiranih delovnih mest 
in njihovo ohranjanje v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 349
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 26 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26e. meni, da ni pomembno samo 
ocenjevanje in vrednotenje posameznih 
raziskovalnih programov z ekonomskega 
vidika, temveč tudi vrednotenje z 
družbenega in etičnega vidika ter vidika 
trajnostnosti, ki ga je treba izboljšati in 
širše spodbujati tako na evropski kot na 
nacionalni ravni; podpira pobude 
Komisije na tem področju, na primer 
razvoj načel odgovornih raziskav in 
inovacij, ter spodbuja njihovo nadaljnjo 
promocijo in uporabo;

Or. en
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Predlog spremembe 350
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (skupnimi) in projekti od 
zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), pa 
tudi k omogočanju manjših projektov od 
spodaj navzgor; poudarja, da se je treba 
pri določanju raziskovalnih načrtov 
posvetovati in sodelovati z raziskovalci, 
industrijo in akterji civilne družbe;

Or. de

Predlog spremembe 351
Edit Herczog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (véliki družbeni izzivi), 
pa tudi k omogočanju manjših projektov od 
spodaj navzgor; poziva Komisijo, naj 
pripravi študijo o najboljšem razmerju 
med tema vrstama projektov z vidika 
družbene odgovornosti in finančne 
izvedljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 352
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jan 
Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (skupnimi) in projekti od 
zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), pa 
tudi k omogočanju manjših projektov od 
spodaj navzgor in skupnih raziskav od 
spodaj navzgor; meni, da bi z znižanjem 
ovir za vstop v projekte sodelovanja 
dosegli močnejše znanstvene zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 353
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (skupnimi) in projekti od 
zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), pa 
tudi k omogočanju manjših projektov od 
spodaj navzgor; v zvezi s tem meni, da 
lahko koncept pametne specializacije v 
regionalni politiki spodbuja uveljavljanje 
teh projektov „od spodaj navzgor“;

Or. en

Predlog spremembe 354
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 27. poziva k ravnovesju med projekti od 
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spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

spodaj navzgor (skupnimi) in projekti od 
zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), pa 
tudi k omogočanju manjših projektov od 
spodaj navzgor in sodelovanja na 
področju raziskav od spodaj navzgor;

Or. da

Predlog spremembe 355
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (skupnimi, kot je sedanja 
odprta shema za prihodnje in nastajajoče 
tehnologije) in projekti od zgoraj navzdol 
(veliki družbeni izzivi), pa tudi k 
omogočanju manjših projektov od spodaj 
navzgor;

Or. en

Predlog spremembe 356
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor in projekti od zgoraj 
navzdol, pa tudi k omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

Or. en



PE467.208v01-00 78/90 AM\870997SL.doc

SL

Predlog spremembe 357
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti 
od zgoraj navzdol (veliki družbeni izzivi), 
pa tudi k večjemu omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

27. poziva k ravnovesju med projekti od 
spodaj navzgor in projekti od zgoraj 
navzdol, pa tudi k omogočanju manjših 
projektov od spodaj navzgor;

Or. en

Predlog spremembe 358
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. meni, da bi bilo treba dati prednost 
javno-zasebnim partnerstvom, kot so 
določena v načrtu za oživitev 
gospodarstva, pred skupnimi tehnološkimi 
pobudami; priporoča, da se vsem javno-
zasebnim partnerstvom ponudi poseben 
skupni okvir z jasnimi in poenostavljenimi 
skupnimi pogoji, ki jasno ločujejo vlogo 
zasebnega in vlogo javnega sektorja; 
predlaga, da se v program sodelovanja 
prek javno-zasebnih partnerstev pod 
skupnim okriljem vključijo izbrane 
dejavnosti industrijskih raziskav;

Or. es

Predlog spremembe 359
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja, da bi ravnovesje med 
projekti „od spodaj navzgor“ in „od 
zgoraj navzdol“ omogočilo ohranjanje 
raziskav, ki temeljijo na radovednosti (in 
so pripravljene na nepričakovano), in 
opredelitev ključnih političnih 
prednostnih nalog, na primer raziskav in 
inovacij na področju morja ter 
trajnostnega kmetijstva in ribištva, ter 
tako ustvarilo pogoje za povezovanje 
strateških prednostnih nalog z 
nastajajočimi problemi;

Or. en

Predlog spremembe 360
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. podpira male in srednje projekte kot 
težišče financiranja raziskav v prihodnje; 
meni, da lahko univerze in mala in 
srednja podjetja lažje in z manj stroški 
upravljajo male in srednje projekte; mali 
in srednji projekti bodo lahko tudi 
prispevali k zvišanju doslej nezadovoljive 
stopnje uspešnosti vlog;

Or. de

Predlog spremembe 361
Lena Ek

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. meni, da je treba programe odpreti za 
mednarodne partnerje; poudarja, da bi 
moralo biti osnovno načelo, da so vsi 
programi odprti za financiranje tudi tujih 
skupin (glede na posebne kompetence); 
zavrača zamisel, da bi bilo primerneje, da 
bi sodelujoče partnerje namesto 
raziskovalcev izbrala Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 362
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. meni, da bi bilo za zagotovitev 
usklajenosti in večjega učinka skupnega 
strateškega okvira treba v posameznih 
sektorjih razviti podporne politike izven 
okvira raziskav in razvoja, na primer na 
področju javnih naročil, upravljanja 
intelektualne lastnine, modelov izdajanja 
dovoljenj in pobud za vodilne trge, da bi 
omogočili razvoj novih poslovnih modelov 
in da bi bili ti sektorji resnični nosilci 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 363
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja na potencial raziskav na 
področju varnosti za varnost državljanov, 
infrastrukture in javnih storitev; zato 
poudarja potrebo po neodvisni in 
okrepljeni temi varnosti v skupnem 
strateškem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 364
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva Komisijo, naj okrepi povezave 
med izobraževanjem, podjetništvom, 
raziskavami in inovacijami ter večji 
poudarek nameni izobraževanju/prenosu 
tehnologije;

Or. it

Predlog spremembe 365
Teresa Riera Madurell

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. odločno poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem za bolj uravnovešeno 
udeležbo moških in žensk v prihodnjem 
okvirnem programu; poudarja, da bi bilo 
treba okrepiti ukrepe za spodbujanje 
udeležbe žensk skozi celoten življenjski 
krog projekta; podobno poudarja, da bi si 
bilo treba še naprej prizadevati za 40-
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odstotno udeležbo žensk v programu in 
svetovalnih odborih;

Or. es

Predlog spremembe 366
Philippe Lamberts

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. meni, da se lahko v primerih, ko 
trenutni inovacijski modeli ne izpolnjujejo 
določenih družbenih potreb, uporabijo 
novi javni sistemi izdajanja dovoljenj in 
nagrade za spodbujanje inovacij, da se 
raziskave osredotočijo na to področje in se 
zagotovi učinkovitost javne porabe; poziva 
Komisijo, naj čim prej oblikuje pilotno 
pobudo za nagrade za spodbujanje v 
zdravstvu;

Or. en

Predlog spremembe 367
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. poziva k usklajenemu obravnavanju 
celotne raziskovalne, razvojne in 
inovacijske verige z izvajanjem predpisov 
glede preglednosti in jasnim 
usklajevanjem med različnimi 
generalnimi direktorati Komisije, ki so 
pristojni za financiranje raziskav in 
inovacij;

Or. en
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Predlog spremembe 368
Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27c. poudarja, da bi bilo treba nevladne 
organizacije in druge organizacije ali 
ustanove civilne družbe, večinoma 
kulturne organizacije, upoštevati kot 
možne partnerje v raziskovalnih in 
inovacijskih projektih;

Or. en

Predlog spremembe 369
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

28. poziva k poglobitvi mednarodnega 
sodelovanja s strateškimi partnerji 
Evropske unije, da bi bolje reševali 
svetovne izzive; opozarja, da je krepitev 
mednarodnega sodelovanja učinkovita 
samo, če se postopki poenostavijo in 
časovni roki za vloge za izdajo dovoljenj 
občutno skrajšajo;

Or. en

Predlog spremembe 370
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

28. poziva k poglobitvi mednarodnega 
sodelovanja s strateškimi partnerji 
Evropske unije, da bi bolje reševali 
svetovne izzive; meni, da poenostavljeni 
postopki in kratki roki za vloge za 
odobritev privabljajo tretje države k 
sodelovanju;

Or. de

Predlog spremembe 371
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti – vključno z razvojem 
znanstvene odličnosti, osnovnošolskim, 
srednješolskim in dodiplomskim 
izobraževanjem ter razvojem raziskav na 
področju aplikativnih znanosti za lokalne 
potrebe in reševanje svetovnih izzivov –
poglobi mednarodno sodelovanje in 
vzpostavijo pravična partnerstva z 
državami v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 372
Edit Herczog, Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
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sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

sodelovanje na osnovi vzajemnosti in ob 
upoštevanju pravic intelektualne lastnine 
ter vzpostavijo pravična partnerstva z 
državami v razvoju, da bi bolje reševali 
svetovne izzive;

Or. en

Predlog spremembe 373
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje na osnovi vzajemnosti in ob 
upoštevanju pravic intelektualne lastnine 
ter vzpostavijo pravična partnerstva z 
državami v razvoju, da bi bolje reševali 
svetovne izzive;

Or. en

Predlog spremembe 374
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z hitro rastočimi državami, kot 
so države BRIK, in državami v razvoju, da 
bi bolje reševali svetovne izzive;

Or. en
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Predlog spremembe 375
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive, prispevali k 
razvoju njihovih raziskav in poželi 
plodove raziskav;

Or. en

Predlog spremembe 376
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 
partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična in 
celovita partnerstva z državami v razvoju, 
da bi bolje reševali svetovne izzive;

Or. en

Predlog spremembe 377
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična 

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo 
gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje, kjer je to primerno, in 
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partnerstva z državami v razvoju, da bi 
bolje reševali svetovne izzive;

vzpostavijo pravična partnerstva z 
državami v razvoju, da bi bolje reševali 
svetovne izzive;

Or. en

Predlog spremembe 378
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. ob upoštevanju pomena raziskav na 
področju varnosti, ne samo zaradi 
izboljšanja obrambnih zmogljivosti, 
temveč tudi krepitve znanstvenega in 
tehnološkega napredka na tem področju, 
predlaga, naj Unija, države članice in 
Evropska obrambna agencija oblikujejo 
prihodnji evropski načrt za raziskave na 
področju obrambne tehnologije na 
podlagi člena 45(1)(d) Pogodbe o 
Evropski uniji, da bi okrepili industrijske 
in tehnološke temelje obrambnega 
sektorja in hkrati izboljšali učinkovitost 
javne porabe za vojaške namene; medtem 
poziva k spodbujanju tehnologij z dvojno 
rabo;

Or. en

Predlog spremembe 379
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da mora biti naslednji 
okvirni program v večji meri od 
prejšnjega vabljiv mehanizem 
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financiranja za akterje iz zasebnega in 
javnega sektorja, ki so tudi glavni 
uporabniki in odgovorni za 
preoblikovanje pridobljenega znanja v 
dejanske izdelke in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 380
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je treba še naprej 
vlagati v razvoj orodij za odpravljanje 
bolezni, povezanih z revščino, in 
zapostavljenih bolezni in jih pospešeno 
raziskovati, nadaljevati z gradnjo 
nacionalnih raziskovalnih zmogljivosti ter 
zagotoviti cenovno sprejemljiv dostop do 
rezultatov raziskav, predvsem v državah v 
razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 381
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da mehanizem 
sofinanciranja ne bi smel škodovati 
univerzam in raziskovalnim ustanovam, 
kjer lahko pomanjkanje primernih lastnih 
sredstev privede do močno omejenega 
financiranja dobrih malih in srednjih 
projektov v prid velikim konzorcijskim 
projektom;
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Or. en

Predlog spremembe 382
Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da bi se morali izogibati 
sodelovanju na področju raziskav z 
morebitno dvojno rabo s tretjimi 
državami, ki ne spoštujejo človekovih 
pravic, resolucij OZN in mednarodnega 
prava;

Or. en

Predlog spremembe 383
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva EU, naj javne znanstvene 
raziskave uporabi kot še eno orodje za 
doseganje razvojnih ciljev, še posebej v 
državah, ki imajo nizko gospodarsko rast 
zaradi specifičnih kmetijskih, 
zdravstvenih ali tehničnih problemov;

Or. en

Predlog spremembe 384
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poudarja, da mora biti 
najpomembnejši cilj okvirnega programa 
prispevati k temu, da postane Evropska 
unija vodilni raziskovalni prostor v svetu, 
zaradi česar mora biti povsem osredotočen 
na spodbujanje vrhunskih raziskav v 
svetovnem merilu in vlaganje vanje; zato 
meni, da mora izvajanje posameznih 
programov nujno temeljiti na načelih 
znanstvene odličnosti in ne na drugih 
prednostih nalogah, saj je samo z 
oblikovanjem najsodobnejših raziskav 
mogoče, da EU postane vodilni svetovni 
raziskovalni prostor;

Or. en

Predlog spremembe 385
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. ugotavlja, da bi morala upravna 
pravila skupnega strateškega okvira, ki 
urejajo pogodbene postopke, upoštevati 
različne nacionalne predpise glede 
univerz in zaposlovanja v raziskovalnih 
centrih, ki lahko omejujejo sodelovanje z 
zasebnimi ustanovami in podjetji, da bi 
raziskovalcem omogočili sodelovanje pri 
projektih skupnega strateškega okvira;

Or. en


