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Predlog spremembe 1
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je prepričan, da mora EU, če želi 
poiskati pot iz trenutne gospodarske in 
socialne krize ter zagotoviti svojo 
konkurenčnost v globaliziranem svetu, 
nujno uresničiti cilje iz strategije EU 2020, 
ki naj bi prispevali k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti; poudarja, da so za 
uresničenje teh ciljev po ocenah potrebne v 
prihodnost usmerjene naložbe v osrednje 
politike v znesku 1.600 milijard EUR;

1. je prepričan, da mora EU, če želi 
poiskati pot iz trenutne gospodarske in 
socialne krize ter zagotoviti svojo 
konkurenčnost v globaliziranem svetu, 
nujno uresničiti cilje iz strategije EU 2020, 
ki naj bi prispevali k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti; poudarja, da so za 
uresničenje teh ciljev po ocenah potrebne v 
prihodnost usmerjene naložbe v osrednje 
politike v znesku 1.600 milijard EUR; 
opominja na stališče Parlamenta iz 
njegove resolucije z dne 8. junija 20111, v 
katerem je poudaril, da tudi če bi povečali 
raven sredstev naslednjega večletnega 
finančnega okvira za 5 % v primerjavi z 
letom 2013, bi lahko za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in 
za načelo solidarnosti Unije namenili le 
omejen finančni prispevek;
__________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Predlog spremembe 2
Franck Proust

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je prepričan, da mora EU, če želi 
poiskati pot iz trenutne gospodarske in 

1. je prepričan, da mora EU, če želi 
poiskati pot iz trenutne gospodarske in 
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socialne krize ter zagotoviti svojo 
konkurenčnost v globaliziranem svetu, 
nujno uresničiti cilje iz strategije EU 2020, 
ki naj bi prispevali k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti; poudarja, da so za 
uresničenje teh ciljev po ocenah potrebne v 
prihodnost usmerjene naložbe v osrednje 
politike v znesku 1.600 milijard EUR;

socialne krize ter zagotoviti svojo 
konkurenčnost v globaliziranem svetu, 
nujno uresničiti cilje iz strategije EU 2020, 
ki naj bi prispevali k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti; opozarja, da si mora zato 
Unija prizadevati, da na koncu postne 
vodilna znanstvena in tehnološka 
destinacija na svetu tako glede delovnih 
mest kot naložb; poudarja, da so za 
uresničenje teh ciljev po ocenah potrebne v 
prihodnost usmerjene naložbe v osrednje 
politike v znesku 1.600 milijard EUR;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je prepričan, da mora EU, če želi 
poiskati pot iz trenutne gospodarske in 
socialne krize ter zagotoviti svojo 
konkurenčnost v globaliziranem svetu, 
nujno uresničiti cilje iz strategije EU 2020, 
ki naj bi prispevali k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti; poudarja, da so za 
uresničenje teh ciljev po ocenah potrebne 
v prihodnost usmerjene naložbe v 
osrednje politike v znesku 
1.600 milijard EUR;

1. je prepričan, da mora EU, če želi 
poiskati pot iz trenutne gospodarske in 
socialne krize ter zagotoviti svojo 
konkurenčnost v globaliziranem svetu, 
nujno uresničiti cilje iz strategije EU 2020, 
ki naj bi prispevali k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti; meni, da je nujno izvesti 
reformo proračuna Unije, da bi bolje 
odražal finančne potrebe, povezane z 
obravnavo izzivov 21. stoletja;

Or. en

Predlog spremembe 4
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

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

1a. pozdravlja predlog Komisije za uvedbo 
pravičnejšega, preprostejšega in bolj 
preglednega sistema lastnih sredstev, ki bi 
najkasneje do leta 2018 povečal delež 
lastnih sredstev v proračunu EU za največ 
60 %; v celoti podpira predlog Komisije za 
uvedbo davka na finančne transakcije v 
vsej EU kot lastnega vira EU od leta 
2014;

Or. en

Predlog spremembe 5
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. verjame, da je lahko proračun Unije 
močno sredstvo za reformo, če se poraba 
EU usmeri na področja, ki spodbujajo 
gospodarsko rast, kot so inovacije, 
raziskave in razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 6
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je več področjem, kot so 
inovacije, raziskave in razvoj, strateške 
naložbe v vseevropska infrastrukturna 
omrežja ter zunanja politika, treba dati 
prednost pred drugimi področji, da bi 
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lahko obvladali sedanje in prihodnje 
politične ter gospodarske izzive;

Or. en

Predlog spremembe 7
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 1c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je eden najpomembnejših 
ciljev EU okrepiti njeno konkurenčnost in 
olajšati preoblikovanje v vodilno svetovno 
gospodarstvo, temelječe na znanju; 
poudarja, da mora prihodnji večletni 
finančni okvir podpreti ta razvoj na vseh 
področjih politik EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Franck Proust

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora proračun EU odigrati 
osrednjo vlogo pri doseganju dogovorjenih 
ciljev strategije EU 2020, saj lahko 
financiranje EU, če bo dobro zastavljeno, 
sproži in spodbudi ukrepe z nedvoumno 
dodano vrednostjo EU, ki jih države 
članice ne morejo izvesti same, prav tako 
pa ustvari sinergije in dopolni dejavnosti 
držav članic, tako da jim omogoči, da se 
osredotočijo na najpomembnejše v 
prihodnost usmerjene naložbe; zato 
pozdravlja predlog Komisije za povečanje 
financiranja – v primerjavi s trenutnim 

2. poudarja, da mora proračun EU odigrati 
osrednjo vlogo pri doseganju dogovorjenih 
ciljev strategije EU 2020, saj lahko 
financiranje EU, če bo dobro zastavljeno, 
sproži in spodbudi ukrepe z nedvoumno 
dodano vrednostjo EU, ki jih države 
članice ne morejo izvesti same, prav tako 
pa ustvari sinergije in dopolni dejavnosti 
držav članic; zato pozdravlja predlog 
Komisije za povečanje financiranja – v 
primerjavi s trenutnim finančnim okvirom 
2007–2013 – za programe EU na področju 
raziskav, inovacij, konkurenčnosti, malih 
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finančnim okvirom 2007–2013 – za 
programe EU na področju raziskav, 
inovacij, konkurenčnosti, malih in srednjih 
podjetij ter infrastrukture; je trdno 
prepričan, da so ti predlagani finančni 
prispevki zgolj minimum, in odločno svari 
pred skušnjavami nekaterih držav članic, 
da bi jih še zmanjšale, saj bi to ogrozilo 
verodostojnost EU in njene politične 
zaveze za rast in delovna mesta; hkrati 
poudarja, da je treba zagotoviti potrebno 
proračunsko prilagodljivost, da bo mogoče 
proračunska sredstva primerno uskladiti z 
novimi okoliščinami in prednostnimi 
nalogami;

in srednjih podjetij ter infrastrukture; je 
trdno prepričan, da so ti predlagani 
finančni prispevki zgolj minimum; meni, 
da je bistveno, da Unija do leta 2020 
nameni 3 % svojega BDP za raziskave in 
inovacije; poziva evropske javne organe in 
zasebni sektor, naj si kolikor se da 
prizadevajo za uresničitev tega cilja;
odločno svari pred skušnjavami nekaterih 
držav članic, da bi jih še zmanjšale, saj bi 
to ogrozilo verodostojnost EU in njene 
politične zaveze za rast in delovna mesta;
hkrati poudarja, da je treba zagotoviti 
potrebno proračunsko prilagodljivost, da 
bo mogoče proračunska sredstva primerno 
uskladiti z novimi okoliščinami in 
prednostnimi nalogami;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora proračun EU odigrati 
osrednjo vlogo pri doseganju dogovorjenih 
ciljev strategije EU 2020, saj lahko 
financiranje EU, če bo dobro zastavljeno, 
sproži in spodbudi ukrepe z nedvoumno 
dodano vrednostjo EU, ki jih države 
članice ne morejo izvesti same, prav tako 
pa ustvari sinergije in dopolni dejavnosti 
držav članic, tako da jim omogoči, da se 
osredotočijo na najpomembnejše v 
prihodnost usmerjene naložbe; zato 
pozdravlja predlog Komisije za povečanje 
financiranja – v primerjavi s trenutnim 
finančnim okvirom 2007–2013 – za 
programe EU na področju raziskav, 
inovacij, konkurenčnosti, malih in srednjih 
podjetij ter infrastrukture; je trdno 
prepričan, da so ti predlagani finančni 

2. poudarja, da mora proračun EU odigrati 
osrednjo vlogo pri doseganju dogovorjenih 
ciljev strategije EU 2020, saj lahko 
financiranje EU, če bo dobro zastavljeno, 
sproži in spodbudi ukrepe z nedvoumno 
dodano vrednostjo EU, ki jih države 
članice ne morejo izvesti same, prav tako 
pa ustvari sinergije in dopolni dejavnosti 
držav članic, tako da jim omogoči, da se 
osredotočijo na najpomembnejše v 
prihodnost usmerjene naložbe; zato 
pozdravlja predlog Komisije za povečanje 
financiranja – v primerjavi s trenutnim 
finančnim okvirom 2007–2013 – za 
programe EU na področju raziskav, 
inovacij, konkurenčnosti, malih in srednjih 
podjetij ter infrastrukture; je trdno 
prepričan, da so ti predlagani finančni 
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prispevki zgolj minimum, in odločno svari 
pred skušnjavami nekaterih držav članic, 
da bi jih še zmanjšale, saj bi to ogrozilo 
verodostojnost EU in njene politične 
zaveze za rast in delovna mesta; hkrati 
poudarja, da je treba zagotoviti potrebno 
proračunsko prilagodljivost, da bo mogoče 
proračunska sredstva primerno uskladiti z 
novimi okoliščinami in prednostnimi 
nalogami;

prispevki zgolj minimum na teh področjih; 
vendar hkrati poudarja, da je treba 
zagotoviti potrebno proračunsko omejitev 
in prilagodljivost, da bo mogoče 
proračunska sredstva primerno usmeriti in 
da bodo prilagodljiva glede na nove 
okoliščine in prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 10
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora proračun EU odigrati 
osrednjo vlogo pri doseganju dogovorjenih 
ciljev strategije EU 2020, saj lahko 
financiranje EU, če bo dobro zastavljeno, 
sproži in spodbudi ukrepe z nedvoumno 
dodano vrednostjo EU, ki jih države 
članice ne morejo izvesti same, prav tako 
pa ustvari sinergije in dopolni dejavnosti 
držav članic, tako da jim omogoči, da se 
osredotočijo na najpomembnejše v 
prihodnost usmerjene naložbe; zato 
pozdravlja predlog Komisije za povečanje 
financiranja – v primerjavi s trenutnim 
finančnim okvirom 2007–2013 – za 
programe EU na področju raziskav, 
inovacij, konkurenčnosti, malih in srednjih 
podjetij ter infrastrukture; je trdno 
prepričan, da so ti predlagani finančni 
prispevki zgolj minimum, in odločno svari 
pred skušnjavami nekaterih držav članic, 
da bi jih še zmanjšale, saj bi to ogrozilo 
verodostojnost EU in njene politične 
zaveze za rast in delovna mesta; hkrati 
poudarja, da je treba zagotoviti potrebno 
proračunsko prilagodljivost, da bo mogoče 

2. poudarja, da mora proračun EU odigrati 
osrednjo vlogo pri doseganju dogovorjenih 
ciljev strategije EU 2020; poudarja, da 
mora biti cilj pameten in sodoben 
proračun, ki daje prednost glavnim 
političnim ciljem Unije, zlasti področjem, 
ki ustvarjajo rast, ne pa velik proračun, ki 
bi zaobjemal vse; meni, da lahko 
financiranje EU, če bo dobro zastavljeno, 
sproži in spodbudi ukrepe z nedvoumno 
dodano vrednostjo EU, ki jih države 
članice ne morejo izvesti same, prav tako 
pa ustvari sinergije in dopolni dejavnosti 
držav članic, tako da jim omogoči, da se 
osredotočijo na najpomembnejše v 
prihodnost usmerjene naložbe; zato 
pozdravlja predlog Komisije za povečanje 
financiranja – v primerjavi s trenutnim 
finančnim okvirom 2007–2013 – za 
programe EU na področju raziskav, 
inovacij, konkurenčnosti, malih in srednjih 
podjetij ter infrastrukture; je trdno 
prepričan, da so ti predlagani finančni 
prispevki zgolj minimum, in odločno svari 
pred skušnjavami nekaterih držav članic, 
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proračunska sredstva primerno uskladiti z 
novimi okoliščinami in prednostnimi 
nalogami;

da bi jih še zmanjšale, saj bi to ogrozilo 
verodostojnost EU in njene politične 
zaveze za rast in delovna mesta; hkrati 
poudarja, da je treba zagotoviti potrebno 
proračunsko prilagodljivost, da bo mogoče 
proračunska sredstva primerno uskladiti z 
novimi okoliščinami in prednostnimi 
nalogami;

Or. en

Predlog spremembe 11
Gunnar Hökmark

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k celovitemu pregledu porabe 
veljavnega večletnega finančnega okvira, 
da bi opredelili odhodke, ki so bistveni za 
dosego političnih ciljev Unije, in tudi 
odhodke, ki so manj pomembni, tako da bi 
30 % odhodkov prerazporedili s področij, 
ki niso več pomembna, na področja, ki 
imajo veliko prednost, s čimer bi sprostili 
ekonomske vire za druga področja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zlasti poudarja, da je treba izboljšati, 
spodbuditi in zagotoviti financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v EU z 
občutnim povečanjem ustreznih odhodkov 

3. zlasti poudarja, da je treba izboljšati, 
spodbuditi in zagotoviti financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v EU z 
občutnim povečanjem ustreznih odhodkov 
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za program Obzorje 2020 v večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 in s korenito 
poenostavitvijo postopkov financiranja, pri 
čemer je treba strogo spoštovati načelo 
dobrega finančnega poslovodenja;

za program Obzorje 2020 v večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 in s korenito 
poenostavitvijo postopkov financiranja, pri 
čemer je treba strogo spoštovati načelo 
dobrega finančnega poslovodenja; meni, 
da bi morali s povečanim financiranjem 
bolj ekoloških in pametnejših tehnologij 
dati večji zagon vzpostavljanju bolj 
ekološkega gospodarstva, pa tudi 
socialnim inovacijam in netehnološkim 
rešitvam; pričakuje, da bo vsaj 80 % 
financiranja v energetskem sektorju 
namenjenega raziskavam in razvoju na 
področju obnovljivih virov energije, 
tehnologije za hrambo energije, 
energetske učinkovitosti končnega 
uporabnika in razvoja pametnih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 13
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zlasti poudarja, da je treba izboljšati, 
spodbuditi in zagotoviti financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v EU z 
občutnim povečanjem ustreznih odhodkov 
za program Obzorje 2020 v večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 in s korenito 
poenostavitvijo postopkov financiranja, pri 
čemer je treba strogo spoštovati načelo 
dobrega finančnega poslovodenja;

3. zlasti poudarja, da je treba izboljšati, 
spodbuditi in zagotoviti financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v EU z 
občutnim povečanjem ustreznih odhodkov 
za program Obzorje 2020 v večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 v okviru 
skupnega zmanjšanja proračuna EU in s 
korenito poenostavitvijo postopkov 
financiranja, pri čemer je treba strogo 
spoštovati načelo dobrega finančnega 
poslovodenja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Reinhard Bütikofer
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je prepričan, da bi morala biti sredstva 
za program Obzorje 2020 skladna s 
prednostnimi nalogami strategije 
EU 2020 in da bi jih bilo treba uporabiti 
kot katalizator za dejavnosti dodane 
vrednosti EU, boljšo racionalizacijo 
javnih sredstev EU in za večji učinek 
vzvoda za pritegnitev zasebnih sredstev; 
verjame, da je treba vsaj 15 % proračuna 
programa Obzorje 2020 nameniti malim 
in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da bi 
moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bo proračun za finančne 
instrumente v predvidenem finančnem 
okviru za program konkurenčnosti velikih, 
malih in srednjih podjetij (COSME) 
povečan, dostop do programa pa izboljšan, 
da ga bo mogoče razširiti in da bo 
vključeval še več malih in srednjih podjetij 

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja in tujih trgov v 
času hude finančne krize; kljub vsemu 
poudarja, da bi bilo treba dostop malih in 
srednjih podjetij do sredstev izboljšati 
zlasti z jamstvi za posojila in kapitalskimi 
vložki, ki imajo največji učinek vzvoda in 
s svojimi prihodki povrnejo večino javnih 
odhodkov; poudarja, da bi bilo treba 
razširiti področje uporabe finančnih 
instrumentov, da bi obsegali vse faze 
poslovnega cikla, vključno s prenosi 
podjetij; je trdno prepričan, da bo proračun 
za finančne instrumente v predvidenem 
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ter da bo bolje zadostil njihovim potrebam; finančnem okviru za program 
konkurenčnosti velikih, malih in srednjih 
podjetij (COSME) povečan, dostop do 
programa pa izboljšan, da ga bo mogoče 
razširiti in da bo vključeval še več malih in 
srednjih podjetij ter da bo bolje zadostil 
njihovim potrebam; poudarja, da so ukrepi 
EU, kot sta Evropska podjetniška mreža 
in Služba za pomoč uporabnikom pravic 
intelektualne vsebine na Kitajskem, 
uspešno dopolnili obstoječe nacionalne 
ukrepe za izboljšanje dostopa do tujih 
trgov in da bi bilo treba ohraniti 
financiranje EU za te ukrepe; poudarja, 
da bi bilo treba za dosego teh ciljev skupni 
proračun programa COSME povečati na 
0,5 % proračuna MFR;

Or. en

Predlog spremembe 16
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da bi 
moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bo proračun za finančne 
instrumente v predvidenem finančnem 
okviru za program konkurenčnosti velikih, 
malih in srednjih podjetij (COSME) 
povečan, dostop do programa pa izboljšan, 
da ga bo mogoče razširiti in da bo 
vključeval še več malih in srednjih podjetij 

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
včasih izkazali za zelo koristno pomoč 
državam članicam pri zagotavljanju 
dostopa teh podjetij do financiranja v času 
hude finančne krize, vendar poudarja 
potrebo po koreniti poenostavitvi procesa 
teh programov za vložitev vloge za mala in 
srednja podjetja in potrebo po zagotovitvi, 
da Komisija pravočasno opravi plačilo 
malim in srednjim podjetjem, ki v teh 
programih sodelujejo; priporoča, naj 
Komisija in države članice pregledajo 
uspešne nacionalne programe in delijo 
najboljše prakse; kljub vsemu poudarja, da 
bi moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
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ter da bo bolje zadostil njihovim potrebam; raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bi bilo treba delež proračuna
za finančne instrumente v predvidenem 
finančnem okviru, predvidenem za 
program konkurenčnosti velikih, malih in 
srednjih podjetij (COSME), povečati, 
dostop do programa pa izboljšati, da ga bo 
mogoče razširiti in da bo vključeval še več 
malih in srednjih podjetij ter da bo bolje 
zadostil njihovim potrebam; poudarja, da 
je treba zagotoviti razpoložljivost osnovnih 
in cenovno dostopnih bančnih storitev za 
evropska mala in srednja podjetja, ki tudi 
izven EU sodelujejo v čezmejni, zlasti 
medvalutni trgovini, da bi povečali 
zmožnost malih in srednjih podjetij za 
izvoz;

Or. en

Predlog spremembe 17
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da bi 
moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bo proračun za finančne 
instrumente v predvidenem finančnem 
okviru za program konkurenčnosti
velikih, malih in srednjih podjetij 
(COSME) povečan, dostop do programa 
pa izboljšan, da ga bo mogoče razširiti in 
da bo vključeval še več malih in srednjih 

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč pri 
dostopu teh podjetij do financiranja v času 
hude finančne krize; poudarja, da bi moral
biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje, zlasti pa za mala in 
srednja podjetja, na voljo boljši dostop do 
financiranja, od subvencij do posojil in 
kapitalskih vložkov;
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podjetij ter da bo bolje zadostil njihovim 
potrebam;

Or. en

Predlog spremembe 18
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da 
bi moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bo proračun za finančne 
instrumente v predvidenem finančnem 
okviru za program konkurenčnosti velikih, 
malih in srednjih podjetij (COSME) 
povečan, dostop do programa pa izboljšan, 
da ga bo mogoče razširiti in da bo 
vključeval še več malih in srednjih podjetij 
ter da bo bolje zadostil njihovim potrebam; 

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; je trdno prepričan, da bo 
proračun za finančne instrumente in za 
novi instrument za mala in srednja 
podjetja v predvidenem finančnem okviru 
za program konkurenčnosti velikih, malih 
in srednjih podjetij (COSME) in v okviru 
programa Obzorje 2020 znatno povečan, 
dostop do programa pa izboljšan, da ga bo 
mogoče razširiti in da bo vključeval še več 
malih in srednjih podjetij ter da bo bolje 
zadostil njihovim potrebam; poudarja, da 
bi bilo treba v cilje programa COSME 
vključiti trajnost, in podpira podvojitev 
proračuna tega programa;

Or. en

Predlog spremembe 19
Franck Proust

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da bi 
moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bo proračun za finančne 
instrumente v predvidenem finančnem 
okviru za program konkurenčnosti velikih, 
malih in srednjih podjetij (COSME) 
povečan, dostop do programa pa izboljšan, 
da ga bo mogoče razširiti in da bo 
vključeval še več malih in srednjih podjetij 
ter da bo bolje zadostil njihovim potrebam;

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da bi 
moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše, bolj 
raznoliko, poenostavljeno in 
centralizirano (enotne kontaktne točke za 
MSP po vsej Uniji) financiranje (od 
subvencij do posojil in kapitalskih 
vložkov); je trdno prepričan, da bo 
proračun za finančne instrumente v 
predvidenem finančnem okviru za program 
konkurenčnosti velikih, malih in srednjih 
podjetij (COSME) povečan, dostop do 
programa pa izboljšan, da ga bo mogoče 
razširiti in da bo vključeval še več malih in 
srednjih podjetij ter da bo bolje zadostil 
njihovim potrebam;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da bi 
moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bo proračun za finančne 

4. opozarja na dodano vrednost programov 
EU za mala in srednja podjetja, saj so se 
izkazali za zelo koristno pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju dostopa teh 
podjetij do financiranja v času hude 
finančne krize; kljub vsemu poudarja, da bi 
moralo biti v prihodnje za vse evropske 
industrijske sektorje na voljo boljše in bolj 
raznoliko financiranje, od subvencij do 
posojil in kapitalskih vložkov; je trdno 
prepričan, da bo proračun za finančne 
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instrumente v predvidenem finančnem 
okviru za program konkurenčnosti velikih, 
malih in srednjih podjetij (COSME) 
povečan, dostop do programa pa izboljšan, 
da ga bo mogoče razširiti in da bo 
vključeval še več malih in srednjih podjetij 
ter da bo bolje zadostil njihovim potrebam;

instrumente v predvidenem finančnem 
okviru za program konkurenčnosti velikih, 
malih in srednjih podjetij (COSME) 
povečan vsaj na raven sredstev, ki so na 
razpolago za okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost za obdobje 
2007–2013, dostop do programa pa 
izboljšan, da ga bo mogoče razširiti in da 
bo vključeval še več malih in srednjih 
podjetij ter da bo bolje zadostil njihovim 
potrebam;

Or. de

Predlog spremembe 21
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je trdno prepričan, da bi bilo treba 
odhodke, dodeljene programu 
konkurenčnosti velikih, malih in srednjih 
podjetij (COSME), znatno povečati, zlasti 
za finančne instrumente, tako da bi lahko 
program dosegel še več malih in srednjih 
podjetij in bi lahko financiral tudi prenose 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bo razvoj nove generacije 
trajnostnih energetskih sistemov v EU 
zahteval ogromne naložbe v raziskave in 

5. meni, da bo razvoj nove generacije 
trajnostnih energetskih sistemov v EU 
zahteval ogromne naložbe v raziskave in 
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razvoj na področju energije; zato poudarja, 
da je treba povečati financiranje raziskav in 
tehnološkega razvoja ter ohraniti 
predstavitvene projekte v energetiki; 
poziva k polnem izvajanju že sprejetega 
strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (SET); poziva Komisijo in 
Svet, naj pojasnita svoje financiranje v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020;

razvoj na področju energije; zato poudarja, 
da je treba povečati financiranje raziskav in 
tehnološkega razvoja ter ohraniti 
predstavitvene projekte v energetiki; 
poziva, naj se proračun za program 
Inteligentna energija – Evropa, ki ga 
upravlja Izvajalska agencija za 
konkurenčnost in inovativnost, ohrani in 
dopolni; poziva k polnem izvajanju že 
sprejetega strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (SET); poziva Komisijo in 
Svet, naj pojasnita svoje financiranje v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020; 
poziva Komisijo in Svet, naj priskrbita 
primerno financiranje za razvoj omrežij 
inteligentne energije;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bo razvoj nove generacije 
trajnostnih energetskih sistemov v EU 
zahteval ogromne naložbe v raziskave in 
razvoj na področju energije; zato poudarja, 
da je treba povečati financiranje raziskav in 
tehnološkega razvoja ter ohraniti 
predstavitvene projekte v energetiki; 
poziva k polnem izvajanju že sprejetega 
strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (SET); poziva Komisijo in 
Svet, naj pojasnita svoje financiranje v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020;

5. meni, da bo razvoj nove generacije 
trajnostnih energetskih sistemov v EU 
zahteval ogromne naložbe v raziskave in 
razvoj na področju energije; zato poudarja, 
da je treba povečati financiranje raziskav in 
tehnološkega razvoja, zlasti v zvezi z 
obnovljivimi viri energije in sistemi za 
prihranke energije; poziva k izvajanju že 
sprejetega strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (SET), da bi spodbudili 
nekonvencionalne vire energije; podpira
Komisijo pri izključitvi financiranja 
projekta ITER iz večletnega finančnega 
okvira 2014–2020;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen dodelitve zadostne 
ravni sredstev državam članicam, ki so v 
okviru pogajanj o pristopu k Evropski 
uniji sprejele zavezo o zaprtju in 
razgradnji jedrskih reaktorjev, ob 
upoštevanju, da je to zgodnje zaprtje 
pomenilo izjemno finančno breme za 
zadevne države članice;

Or. en

Predlog spremembe 25
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da projekti, ki znatno 
presegajo oziroma so presegli svoj 
proračun, pri čemer se upravljavce drugih 
projektov poziva k upoštevanju strogih 
proračunskih okvirov v času finančnih 
težav in recesije, ne smejo še naprej 
prejemati sredstev; ugotavlja, da obstaja 
tveganje, da taki projekti spodkopljejo 
zaupanje in otežijo prihodnje financiranje 
raziskovalnih projektov; meni, da bi bilo 
treba v proračunu EU za financiranje 
industrije predvideti poseben, povsem 
samostojen in celovit večletni proračun, za
izboljšave upravljanja industrije pa naj bi 
še naprej veljala pravila iz Pogodbe o EU; 



AM\911739SL.doc 19/31 PE494.802v01-00

SL

poudarja, da je treba morebitne 
prekoračitve stroškov pri izvajanju teh 
projektov pokriti tako, da ne bo ogroženo 
financiranje in uspešno izvajanje drugih 
politik Unije, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev strategije EU 2020;

meni, da obstaja nevarnost, da projekti z 
visokim tveganjem izven finančnega 
okvira lahko poslabšajo preglednost in 
predvidljivost proračuna EU, spodkopljejo 
proračunsko disciplino in so v nasprotju z 
načeli dobrega upravljanja proračuna;

Or. sv

Predlog spremembe 26
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

meni, da obstaja nevarnost, da projekti z 
visokim tveganjem izven finančnega 
okvira lahko poslabšajo preglednost in 
predvidljivost proračuna EU, spodkopljejo 
proračunsko disciplino in so v nasprotju z 
načeli dobrega upravljanja proračuna;
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Or. sv

Predlog spremembe 27
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

6. razume strateški pomen, ki bi ga lahko 
imeli obsežni infrastrukturni projekti za 
prihodnjo konkurenčnost EU in utrditev 
njene industrije; vendar je zaskrbljen 
zaradi ravnovesja med stroški in koristmi 
nekaterih teh obsežnih projektov; zahteva 
namensko vezavo obsežnih projektov v 
ločenem podrazdelku v večletnem 
finančnem okviru ter boljše upravljanje in 
spremljanje stroškov, da bi se izognili 
prekoračitvam stroškov; poudarja, da je 
treba morebitne prekoračitve stroškov pri 
izvajanju teh projektov pokriti tako, da ne 
bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 28
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 

opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, EGNOS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
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proračunu EU za financiranje industrije
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

proračunu EU za njihovo financiranje 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja pa naj bi še naprej veljala 
pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, da je 
treba morebitne prekoračitve stroškov pri 
izvajanju katerega od teh projektov pokriti 
tako, da ne bo ogroženo financiranje in 
uspešno izvajanje drugih obsežnih 
projektov ali drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje obsežnih 
industrijskih projektov predvideti poseben, 
povsem samostojen in celovit večletni 
proračun, za izboljšave upravljanja 
obsežnih industrijskih projektov pa naj bi 
še naprej veljala pravila iz Pogodbe o EU; 
poudarja, da je treba morebitne 
prekoračitve stroškov pri izvajanju teh 
projektov pokriti tako, da ne bo ogroženo 
financiranje in uspešno izvajanje drugih 
politik Unije, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev strategije EU 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020; poudarja, da je treba proračun 
za projekt ITER vključiti nazaj v proračun 
za program Obzorje 2020, da bi zagotovili 
zanesljivo financiranje tega pomembnega 
raziskovalnega projekta;

Or. en

Predlog spremembe 31
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 

6. opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER, 
Galileo, EGNOS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
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celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 32
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so ITER,
Galileo, GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

opozarja na strateški pomen obsežnih 
infrastrukturnih projektov (kot so Galileo, 
GLONASS, GMES) za prihodnjo 
konkurenčnost EU in utrditev njene 
industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za financiranje industrije 
predvideti poseben, povsem samostojen in 
celovit večletni proračun, za izboljšave 
upravljanja industrije pa naj bi še naprej 
veljala pravila iz Pogodbe o EU; poudarja, 
da je treba morebitne prekoračitve stroškov 
pri izvajanju teh projektov pokriti tako, da 
ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih politik Unije, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev strategije 
EU 2020;

Or. sv

Predlog spremembe 33
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
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Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. je prepričan, da bo treba zaradi 
varčevanja z javnimi financami nujno 
poskrbeti za finančne vzvode za druge vire 
financiranja, sicer ne bo mogoče izvesti 
dolgoročnih naložb, potrebnih za 
uresničevanje strategije EU 2020; je trdno 
prepričan, da se dodana vrednost EU 
ustvarja predvsem s podporo za zelo 
tvegane in drage dolgoročne programe, ki 
jih posamezne države članice ne bi mogle 
izvesti same; zato poziva k ukrepom EU za 
zmanjšanje naložbenega tveganja pri 
dejavnostih velikega obsega ter za razvoj 
vseevropskih energetskih naložb in naložb 
v informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; v zvezi s tem pozdravlja 
začetek pilotne faze pobude za projektne 
obveznice EU v obdobju 2012–2013 in 
predlog Komisije o instrumentu za 
povezovanje Evrope, kot prva koraka v 
pravo smer;

7. je prepričan, da bo treba zaradi 
varčevanja z javnimi financami nujno 
poskrbeti za finančne vzvode za druge vire 
financiranja, sicer ne bo mogoče izvesti 
dolgoročnih naložb, potrebnih za 
uresničevanje strategije EU 2020; je trdno 
prepričan, da se dodana vrednost EU 
ustvarja predvsem s podporo za programe, 
ki jih posamezne države članice ne bi 
mogle izvesti same; zato poziva k ukrepom 
EU za zmanjšanje naložbenega tveganja pri 
dejavnostih velikega obsega ter za razvoj 
vseevropskih energetskih naložb in naložb 
v informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; v zvezi s tem pozdravlja 
začetek pilotne faze pobude za projektne 
obveznice EU v obdobju 2012–2013 in 
predlog Komisije o instrumentu za 
povezovanje Evrope, kot prva koraka v 
pravo smer; poziva Komisijo, naj v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope vsaj 
dve tretjini sredstev, predvidenih za 
energetske naložbe, nameni projektom 
trajnostne energije, kot sta energetska 
učinkovitost in pametna omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. je prepričan, da bo treba zaradi 
varčevanja z javnimi financami nujno 
poskrbeti za finančne vzvode za druge vire 
financiranja, sicer ne bo mogoče izvesti 
dolgoročnih naložb, potrebnih za 
uresničevanje strategije EU 2020; je trdno 

7. je prepričan, da bo treba zaradi 
sedanjega varčevanja z javnimi financami 
nujno poskrbeti za finančne vzvode za 
druge vire financiranja, sicer ne bo mogoče 
izvesti dolgoročnih naložb, potrebnih za 
uresničevanje strategije EU 2020; je trdno 
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prepričan, da se dodana vrednost EU 
ustvarja predvsem s podporo za zelo 
tvegane in drage dolgoročne programe, ki 
jih posamezne države članice ne bi mogle 
izvesti same; zato poziva k ukrepom EU za 
zmanjšanje naložbenega tveganja pri 
dejavnostih velikega obsega ter za razvoj 
vseevropskih energetskih naložb in naložb 
v informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; v zvezi s tem pozdravlja 
začetek pilotne faze pobude za projektne 
obveznice EU v obdobju 2012–2013 in 
predlog Komisije o instrumentu za 
povezovanje Evrope, kot prva koraka v 
pravo smer; 

prepričan, da se dodana vrednost EU 
ustvarja predvsem s podporo za zelo 
tvegane in drage dolgoročne programe, ki 
jih posamezne države članice ne bi mogle 
izvesti same; zato poziva k ukrepom EU za 
zmanjšanje naložbenega tveganja pri 
dejavnostih velikega obsega ter za razvoj 
med drugim vseevropskih energetskih 
naložb in naložb v informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo; v zvezi s tem 
pozdravlja začetek pilotne faze pobude za 
projektne obveznice EU v obdobju 2012–
2013 in predlog Komisije o instrumentu za 
povezovanje Evrope, kot prva koraka v to
smer; priporoča, naj Komisija spremlja in 
pregleda skupni vpliv nove ali 
spremenjene zakonodaje na dolgoročne 
naložbe v zasebnem sektorju ter zagotovi 
hitro obravnavo naložbenih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 35
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. je prepričan, da bo treba zaradi 
varčevanja z javnimi financami nujno 
poskrbeti za finančne vzvode za druge vire 
financiranja, sicer ne bo mogoče izvesti 
dolgoročnih naložb, potrebnih za 
uresničevanje strategije EU 2020; je trdno 
prepričan, da se dodana vrednost EU 
ustvarja predvsem s podporo za zelo 
tvegane in drage dolgoročne programe, ki 
jih posamezne države članice ne bi mogle 
izvesti same; zato poziva k ukrepom EU za 
zmanjšanje naložbenega tveganja pri 
dejavnostih velikega obsega ter za razvoj 
vseevropskih energetskih naložb in naložb 
v informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; v zvezi s tem pozdravlja 

7. je prepričan, da bo treba zaradi 
varčevanja z javnimi financami nujno 
poskrbeti za finančne vzvode za druge vire 
financiranja, sicer ne bo mogoče izvesti 
dolgoročnih naložb, potrebnih za 
uresničevanje strategije EU 2020; je trdno 
prepričan, da se dodana vrednost EU 
ustvarja predvsem s podporo za zelo 
tvegane in drage dolgoročne programe, ki 
jih posamezne države članice ne bi mogle 
izvesti same; zato poziva k ukrepom EU za 
zmanjšanje naložbenega tveganja pri 
dejavnostih velikega obsega ter za razvoj 
vseevropskih energetskih naložb in naložb 
v informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; v zvezi s tem pozdravlja 
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začetek pilotne faze pobude za projektne 
obveznice EU v obdobju 2012–2013 in 
predlog Komisije o instrumentu za 
povezovanje Evrope, kot prva koraka v 
pravo smer;

začetek pilotne faze pobude za projektne 
obveznice EU v obdobju 2012–2013 in 
predlog Komisije o instrumentu za 
povezovanje Evrope, kot prva koraka v 
pravo smer; poudarja, da je pomembno, 
da instrument za povezovanje Evrope 
razpolaga s primernimi sredstvi, da se 
zagotovi njegovo izvajanje, med drugim za 
varovanje oskrbe z energijo v Evropi in 
uresničitev notranjega trge EU z 
diverzifikacijo različnih virov oskrbe in s 
prispevanjem k trajnostnemu razvoju;

Or. sv

Predlog spremembe 36
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da se projekti s povečano 
negotovostjo glede finančnega bremena, 
ki ga nosijo države članice, ne smejo 
financirati iz proračuna EU;

Or. sv

Predlog spremembe 37
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. je kljub vsemu prepričan, da je potreben 
temeljitejši premislek o tem, kako 
izboljšati podporo za dolgoročne naložbe v 
EU; poudarja, da je treba razvijati in 
izboljševati finančne instrumente z 
delitvijo tveganja na podlagi proračuna EU 

8. je kljub vsemu prepričan, da je za 
izboljšanje podpore za dolgoročne naložbe 
v EU potrebna temeljitejša ocena; 
poudarja, da je treba dodatno preučiti in 
oceniti finančne instrumente z delitvijo 
tveganja na podlagi proračuna EU, da bi 
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in prek njih omogočiti financiranje naložb 
v prednostnih sektorjih, da se zajame večje 
število bolj raznolikih projektov, ki 
prinašajo različna tveganja (pristop 
portfelja projektov); meni, da si je treba 
prizadevati za sinergije in dopolnjevanje 
med programi EU in nacionalnimi 
programi, da se čim bolje izkoristi 
možnosti za rast, ki jih ponujajo ti 
instrumenti; poudarja, da se morajo ti 
instrumenti opirati na jasna in pregledna 
merila za upravičenost in izbiro projektov;

morebiti izboljšali njihovo uporabo, in 
prek njih omogočiti financiranje naložb v 
prednostnih sektorjih, da se zajame večje 
število bolj raznolikih projektov, ki 
prinašajo različna tveganja (pristop 
portfelja projektov); meni, da si je treba 
prizadevati za sinergije in dopolnjevanje 
med programi EU in nacionalnimi 
programi, da se čim bolje izkoristi 
možnosti za rast, ki jih ponujajo ti 
instrumenti; poudarja, da se morajo ti 
instrumenti opirati na jasna in pregledna 
merila za upravičenost in izbiro projektov;

Or. en

Predlog spremembe 38
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. odločno poudarja, da mora biti ponovno 
vlaganje prihodkov (vračil) načelo, na 
katerem bodo temeljili vsi inovativni 
finančni instrumenti; poudarja, da to načelo 
kroženja sredstev ne omogoča samo 
prihrankov za javne finance, temveč 
povečuje tudi učinek vzvoda in 
multiplikacijski učinek teh instrumentov, 
kar pa navsezadnje zagotavlja večje 
naložbe v gospodarstvo;

9. odločno poudarja, da bi lahko bilo
ponovno vlaganje prihodkov (vračil) 
uporabno načelo, na katerem bodo 
temeljili inovativni finančni instrumenti; 
poudarja, da to načelo kroženja sredstev ne 
omogoča samo prihrankov za javne 
finance, temveč povečuje tudi učinek 
vzvoda in multiplikacijski učinek teh 
instrumentov, kar pa navsezadnje 
zagotavlja večje naložbe v gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 10



PE494.802v01-00 28/31 AM\911739SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba spodbujati 
medsebojno združljivost in sinergije med 
posameznimi programi (Obzorje 2020, 
COSME, instrument za povezovanje 
Evrope) ter kohezijsko politiko; je 
prepričan, da bi bilo treba spodbujati 
kumulativno ali kombinirano financiranje, 
da se čim bolj poveča črpanje 
razpoložljivih sredstev EU v državah 
članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v 
posameznih programih ter doseže bolj 
uravnotežen gospodarski razvoj na 
celotnem območju EU.

10. poudarja, da je treba spodbujati 
medsebojno združljivost in sinergije med 
posameznimi programi (Obzorje 2020, 
COSME, instrument za povezovanje 
Evrope) ter kohezijsko politiko; je 
prepričan, da bi bilo treba spodbujati 
kumulativno ali kombinirano financiranje, 
da se čim bolj poveča črpanje 
razpoložljivih sredstev EU v državah 
članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v 
posameznih programih ter doseže bolj 
uravnotežen gospodarski razvoj na 
celotnem območju EU. vendar poudarja, 
da kohezijske politike ne bi smeli 
obravnavati kot nadomestilo za primerno 
financiranje specifičnih programov; 
verjame, da lahko kohezijska politika kot 
dodaten vir podpira ukrepe, kot je 
energetska učinkovitost, vendar le, če ti 
programi spodbujajo konvergenčne cilje 
kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 40
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba spodbujati 
medsebojno združljivost in sinergije med 
posameznimi programi (Obzorje 2020, 
COSME, instrument za povezovanje 
Evrope) ter kohezijsko politiko; je 
prepričan, da bi bilo treba spodbujati 
kumulativno ali kombinirano financiranje, 
da se čim bolj poveča črpanje 
razpoložljivih sredstev EU v državah 
članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v 
posameznih programih ter doseže bolj 

10. poudarja, da je treba spodbujati 
medsebojno združljivost in sinergije med 
posameznimi programi (Obzorje 2020, 
COSME, instrument za povezovanje 
Evrope) ter kohezijsko politiko; je 
prepričan, da bi bilo treba spodbujati 
kumulativno ali kombinirano financiranje, 
da se čim bolj poveča črpanje 
razpoložljivih sredstev EU v državah 
članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v 
posameznih programih ter doseže bolj 
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uravnotežen gospodarski razvoj na 
celotnem območju EU.

uravnotežen gospodarski razvoj na 
celotnem območju EU. poziva Komisijo in 
Svet, naj znatno povečata raven 
strukturnih sredstev, ki jih lahko 
uporabijo države članice za povečanje 
energetske učinkovitosti, zlasti na 
stanovanjskem področju;

Or. ro

Predlog spremembe 41
Vicky Ford

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba spodbujati 
medsebojno združljivost in sinergije med 
posameznimi programi (Obzorje 2020, 
COSME, instrument za povezovanje 
Evrope) ter kohezijsko politiko; je 
prepričan, da bi bilo treba spodbujati 
kumulativno ali kombinirano financiranje, 
da se čim bolj poveča črpanje 
razpoložljivih sredstev EU v državah 
članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v 
posameznih programih ter doseže bolj 
uravnotežen gospodarski razvoj na 
celotnem območju EU.

10. poudarja, da je treba spodbujati 
medsebojno združljivost in sinergije med 
kohezijsko politiko in posameznimi 
programi (Obzorje 2020, COSME, 
instrument za povezovanje Evrope); je 
prepričan, da bi bilo treba spodbujati 
kumulativno ali kombinirano financiranje, 
da se čim bolj poveča črpanje 
razpoložljivih sredstev EU v državah 
članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v 
posameznih programih ter doseže bolj 
uravnotežen gospodarski razvoj na 
celotnem območju EU.

Or. en

Predlog spremembe 42
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba spodbujati poudarja, da je treba omogočiti in bolje
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medsebojno združljivost in sinergije med 
posameznimi programi (Obzorje 2020, 
COSME, instrument za povezovanje 
Evrope) ter kohezijsko politiko; je 
prepričan, da bi bilo treba spodbujati 
kumulativno ali kombinirano financiranje, 
da se čim bolj poveča črpanje 
razpoložljivih sredstev EU v državah 
članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v 
posameznih programih ter doseže bolj 
uravnotežen gospodarski razvoj na 
celotnem območju EU.

spodbujati trajnost, medsebojno 
združljivost in sinergije med posameznimi 
programi (Obzorje 2020, COSME, 
instrument za povezovanje Evrope) ter 
kohezijsko politiko; je prepričan, da bi bilo 
treba spodbujati kumulativno ali 
kombinirano financiranje, da se čim bolj 
poveča črpanje razpoložljivih sredstev EU 
v državah članicah in s tem tudi njihovo 
udeležbo v posameznih programih ter 
doseže bolj uravnotežen gospodarski 
razvoj na celotnem območju EU.

Or. en

Predlog spremembe 43
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja zlasti potrebo po dodatnem 
financiranju programa „Erasmus za 
mlade podjetnike“ v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020. Cilj 
programa je spodbujanje evropskega 
podjetništva, izmenjave znanja in modelov 
najboljše prakse, pa tudi vzpostavitev 
ustreznih omrežij in partnerstev.

Or. de

Predlog spremembe 44
Amalia Sartori

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da mora povečanje 
operativnega proračuna spremljati 
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primerno povečanje upravnega 
proračuna, da bi zagotovili uspešno 
izvedbo programov EU;

Or. en


