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Predlog spremembe 1
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. močno obžaluje, da je Svet za 38 
milijard EUR zmanjšal sredstva za 
razdelek 1a, v okviru katerega se 
financirajo glavne politike EU za inovacije, 
raziskave, infrastrukturo, MSP ter mlade in 
izobraževanje, potrebne za spopad s 
sedanjo gospodarsko krizo in obravnavo 
pomembnih družbenih izzivov; verjame, 
da bi z določitvijo ustrezne zgornje meje 
za plačila v okviru skupne kmetijske 
politike omogočili sprostitev dodatnih 
proračunskih sredstev za razdelek 1a;

2. močno obžaluje, da je Svet za 38 
milijard EUR zmanjšal sredstva za 
razdelek 1a, v okviru katerega se 
financirajo glavne politike EU za inovacije, 
raziskave, infrastrukturo, MSP ter mlade in 
izobraževanje, potrebne za spopad s 
sedanjo gospodarsko krizo in obravnavo 
pomembnih družbenih izzivov; poudarja, 
da bi sredstva v razdelku 1a lahko 
prispevala k uresničevanju prednostnih 
politik EU na naslednjih področjih: 
ukrepi za boj proti brezposelnosti, politike 
EU na področju industrije, raziskav in 
inovacij ter energije; 

Or. ro

Predlog spremembe 2
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. močno obžaluje, da je Svet za 38 
milijard EUR zmanjšal sredstva za 
razdelek 1a, v okviru katerega se 
financirajo glavne politike EU za inovacije, 
raziskave, infrastrukturo, MSP ter mlade in 
izobraževanje, potrebne za spopad s 
sedanjo gospodarsko krizo in obravnavo 
pomembnih družbenih izzivov; verjame, da 
bi z določitvijo ustrezne zgornje meje za 
plačila v okviru skupne kmetijske politike 
omogočili sprostitev dodatnih proračunskih 
sredstev za razdelek 1a;

2. močno obžaluje, da je Svet za 38 
milijard EUR zmanjšal sredstva za 
razdelek 1a, v okviru katerega se 
financirajo glavne politike EU za inovacije, 
raziskave, infrastrukturo, MSP ter mlade in 
izobraževanje, potrebne za spopad s 
sedanjo gospodarsko krizo in obravnavo 
pomembnih družbenih izzivov; verjame, da 
bi bilo treba omogočiti sprostitev dodatnih 
proračunskih sredstev za razdelek 1a;
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Or. de

Predlog spremembe 3
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. želi podatke o približnem znesku 
neporabljenih sredstev za plačila v 
obdobju 2007–2013, zlasti v zadnjem 
letu 2013, in zato poziva Komisijo, naj 
predloži finančni izkaz o porabi sredstev 
za plačila v trenutnem večletnem 
finančnem okviru 2007–2013, v njem pa 
navede naslednje podatke: zagotovljene 
zneske in zneske, za katere so bile prevzete 
obveznosti, v obdobju 2007–2012; zneske, 
ki so bili zagotovljeni, vendar niso bili 
porabljeni, in zneske, za katere je še treba 
prevzeti obveznosti; vse finančne 
informacije o porabi sredstev za plačila;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva proračunski organ, naj poskrbi 
za čim večjo prilagodljivost, da bo mogoče 
neporabljena letna proračunska sredstva 
preusmeriti k programom v razdelku 1a, 
zlasti Obzorju 2020, COSME in 
instrumentu za povezovanje Evrope;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. odločno nasprotuje vsem poskusom, 
da bi v naslednjem večletnem finančnem
okviru potrebna sredstva za morebitne 
zahtevke za izplačilo, ki jih ni bilo mogoče 
poravnati v tekočem proračunskem letu, 
zagotovili s prerazporeditvijo denarja v 
razdelku 1a;

Or. en

Predlog spremembe 6
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k ambiciozni dodelitvi sredstev 
programu Obzorje 2020; ostro nasprotuje 
predlogom o tem, da bi bile zgornje meje 
za leto 2014 nižje od zgornjih meja v letu 
2013; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
posebne proračunske vrstice za instrument 
za mala in srednja podjetja, programe za 
znanost v družbi in povečevanje udeležbe 
ter nadaljnje spremljanje programov za 
ekološke inovacije in inteligentno energijo 
v Evropi v okviru programov za 
konkurenčnost in inovativnost;

3. Svet opominja na njegovo izjavo, da je 
treba finančna sredstva za program 
Obzorje 2020 v primerjavi z letom 2013 
realno povečati; zato poziva k ambiciozni 
dodelitvi sredstev programu Obzorje 2020 
in ostro nasprotuje predlogom o tem, da bi 
bile zgornje meje za leto 2014 nižje od 
zgornjih meja v letu 2013; poziva 
Komisijo, naj vzpostavi posebne 
proračunske vrstice za instrument za mala 
in srednja podjetja, programe za znanost v 
družbi in povečevanje udeležbe ter 
nadaljnje spremljanje programov za 
ekološke inovacije in inteligentno energijo 
v Evropi v okviru programov za 
konkurenčnost in inovativnost;
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Predlog spremembe 7
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k ambiciozni dodelitvi sredstev 
programu Obzorje 2020; ostro nasprotuje 
predlogom o tem, da bi bile zgornje meje 
za leto 2014 nižje od zgornjih meja v letu 
2013; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
posebne proračunske vrstice za instrument 
za mala in srednja podjetja, programe za 
znanost v družbi in povečevanje udeležbe 
ter nadaljnje spremljanje programov za 
ekološke inovacije in inteligentno energijo 
v Evropi v okviru programov za 
konkurenčnost in inovativnost;

3. poziva k ambiciozni dodelitvi sredstev 
programu Obzorje 2020; ostro nasprotuje 
predlogom o tem, da bi bile zgornje meje 
za leto 2014 nižje od zgornjih meja v letu 
2013; poziva Komisijo, naj vzpostavi
poseben proračun za instrument za mala in 
srednja podjetja ter posebne proračunske 
vrstice programe za znanost v družbi in 
povečevanje udeležbe ter nadaljnje 
spremljanje programov za ekološke 
inovacije in inteligentno energijo v Evropi 
v okviru programov za konkurenčnost in 
inovativnost;

Or. en

Predlog spremembe 8
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, da se Evropskemu inštitutu za 
inovacije in tehnologijo dodeli en sam, 
skupen proračunski znesek, da bodo imele 
interesne skupine v skupnostih znanja in 
inovacij trden in predvidljiv okvir za 
naložbe;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva, da se Evropskemu inštitutu za 
inovacije in tehnologijo dodelijo 
precejšnja proračunska sredstva, da bo 
tako dosežena kritična masa, potrebna za 
ustanovitev predvidenih skupnosti znanja 
in inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 10
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba z ambicioznim 
programom COSME lotiti težav, s katerimi 
se soočajo mala in srednja podjetja; glede 
na izjemno težavne razmere pri dostopu do 
financiranja poziva k temu, da se vsaj 60 % 
proračuna za program COSME dodeli 
finančnim instrumentom;

5. poudarja, da se je treba z ambicioznim 
programom COSME lotiti težav, s katerimi 
se soočajo mala in srednja podjetja; glede 
na izjemno težavne razmere pri dostopu do 
financiranja poziva k temu, da se vsaj 60 % 
proračuna za program COSME dodeli
finančnim instrumentom; zahteva, da se v 
večletnem finančnem okviru nadaljuje 
podpora programom mikrofinanciranja 
(npr. Progress, JASMINE);  prav tako 
zahteva, da se obstoječi in prihodnji 
instrumenti za spodbujanje podjetništva 
tesneje povežejo, npr. Evropski socialni 
sklad, Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji, jamstvo za mlade in 
Erasmus za mlade podjetnike, da bi 
ustvarili spodbude in sinergije na 
nacionalni in lokalni ravni;

Or. de
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Predlog spremembe 11
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba z ambicioznim 
programom COSME lotiti težav, s katerimi 
se soočajo mala in srednja podjetja; glede 
na izjemno težavne razmere pri dostopu do 
financiranja poziva k temu, da se vsaj 60 % 
proračuna za program COSME dodeli 
finančnim instrumentom;

5. poudarja, da se je treba z ambicioznim 
programom COSME lotiti težav, s katerimi 
se soočajo mala in srednja podjetja; je 
prepričan, da trenutno predvidena 
proračunska sredstva niso zadostna, in 
ponavlja stališče Parlamenta, da je treba 
znesek za ta program v večletnem 
finančnem okviru podvojiti; glede na 
izjemno težavne razmere pri dostopu do 
financiranja poziva, da se vsaj 60 % 
proračuna za program COSME dodeli 
finančnim instrumentom;

Or. en

Predlog spremembe 12
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba z ambicioznim 
programom COSME lotiti težav, s katerimi 
se soočajo mala in srednja podjetja; glede 
na izjemno težavne razmere pri dostopu do 
financiranja poziva k temu, da se vsaj 60 % 
proračuna za program COSME dodeli 
finančnim instrumentom;

5. poudarja, da se je treba z ambicioznim 
programom COSME lotiti težav, s katerimi 
se soočajo mala in srednja podjetja; glede 
na izjemno težavne razmere pri dostopu do 
financiranja poziva, da se vsaj 60 % 
proračuna za program COSME dodeli 
najučinkovitejšim finančnim 
instrumentom;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot sta Galileo 
in Copernicus) financirati z zunanjimi viri 
in s proračunom, ki presega večletni 
finančni okvir, in meni, da se dodatnih 
prekoračitev stroškov ali stroškov projekta 
ITER ne sme kriti s sredstvi EU;

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot sta Galileo 
in Copernicus) ter projekt ITER financirati 
s proračunom, ki presega zgornje meje 
večletnega finančnega okvira, da 
morebitne prekoračitve stroškov ne bodo 
ogrozile financiranja in uspešnega 
izvajanja drugih politik Unije, zlasti na 
področju raziskav, pri pa ohraniti vsa 
pooblastila obeh vej proračunskega 
organa; meni, da bi bilo treba na podlagi 
skupnih stroškov, o katerih se bo treba še 
sporazumeti, v uredbi o večletnem 
finančnem okviru izrecno predvideti 
sredstva za prevzem obveznosti, da se 
zagotovi financiranje teh projektov, ne da 
bi ogrozili druge prednostne naloge EU, 
na primer Obzorje 2020, COSME ali 
program Erasmus;

Or. en

Predlog spremembe 14
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot sta
Galileo in Copernicus) financirati z 
zunanjimi viri in s proračunom, ki 
presega večletni finančni okvir, in meni, 
da se dodatnih prekoračitev stroškov ali 
stroškov projekta ITER ne sme kriti s 
sredstvi EU;

6. vztraja pri tem, da mora finančni okvir 
največjih infrastrukturnih projektov (kot 
so Galileo, Copernicus in ITER) presegati 
zgornje meje večletnega finančnega 
okvira, da bodo lahko države članice po 
potrebi zagotovile dodatna sredstva;
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Predlog spremembe 15
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot sta Galileo 
in Copernicus) financirati z zunanjimi viri 
in s proračunom, ki presega večletni 
finančni okvir, in meni, da se dodatnih 
prekoračitev stroškov ali stroškov projekta 
ITER ne sme kriti s sredstvi EU;

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot so Galileo, 
ITER in Copernicus) financirati s 
proračunom, ki presega zgornje meje 
večletnega finančnega okvira, in meni, da 
morebitne prekoračitve stroškov teh 
velikih projektov ne bi smele ogroziti 
financiranja in uspešnega izvajanja 
drugih programov EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot sta Galileo 
in Copernicus) financirati z zunanjimi viri 
in s proračunom, ki presega večletni 
finančni okvir, in meni, da se dodatnih 
prekoračitev stroškov ali stroškov projekta 
ITER ne sme kriti s sredstvi EU;

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot so Galileo, 
ITER in Copernicus) financirati s 
proračunom, ki presega zgornje meje 
večletnega finančnega okvira, in meni, da 
morebitne prekoračitve stroškov teh 
velikih projektov ne bi smele ogroziti 
financiranja in uspešnega izvajanja 
drugih programov EU;

Or. en

Predlog spremembe 17
Reinhard Bütikofer



AM\936908SL.doc 11/12 PE510.847v01-00

SL

v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot sta Galileo 
in Copernicus) financirati z zunanjimi viri 
in s proračunom, ki presega večletni 
finančni okvir, in meni, da se dodatnih 
prekoračitev stroškov ali stroškov projekta 
ITER ne sme kriti s sredstvi EU;

6. vztraja pri tem, da se morajo največji 
infrastrukturni projekti EU (kot sta Galileo 
in Copernicus) financirati s proračunom, ki 
presega večletni finančni okvir, in meni, da 
se dodatnih prekoračitev stroškov ali 
stroškov projekta ITER ne sme kriti s 
sredstvi EU;

Or. en

Predlog spremembe 18
Edit Herczog

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je za izvajanje strategije EU 
2020 potrebno boljše upravljanje in 
usklajevanje porabe med EU in državami 
članicami; poziva k optimalni uporabi 
obstoječih sredstev EU z osredotočanjem 
na dodano vrednost EU, učinkovito 
racionalizacijo in učinke vzvoda; poziva, 
naj se v okviru procesa evropskega 
semestra spremljajo naložbe v raziskave, 
inovacije, industrijsko politiko ter mala in 
srednja podjetja.

7. meni, da je za izvajanje strategije EU 
2020 potrebno boljše upravljanje in 
usklajevanje porabe med EU in državami 
članicami; poziva k optimalni uporabi 
obstoječih sredstev EU z osredotočanjem 
na dodano vrednost EU, učinkovito 
racionalizacijo in učinke vzvoda, pa tudi k 
ustreznemu in nujnemu izvrševanju v 
državah članicah; poziva, naj se v okviru 
procesa evropskega semestra spremljajo 
naložbe v raziskave, inovacije, industrijsko 
politiko, mala in srednja podjetja, energijo 
in infrastrukture IKT.

Or. en

Predlog spremembe 19
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je za izvajanje strategije EU 
2020 potrebno boljše upravljanje in 
usklajevanje porabe med EU in državami 
članicami; poziva k optimalni uporabi 
obstoječih sredstev EU z osredotočanjem 
na dodano vrednost EU, učinkovito 
racionalizacijo in učinke vzvoda; poziva, 
naj se v okviru procesa evropskega 
semestra spremljajo naložbe v raziskave, 
inovacije, industrijsko politiko ter mala in 
srednja podjetja.

7. meni, da je za izvajanje strategije EU 
2020 potrebno boljše upravljanje in 
usklajevanje porabe med EU, državami 
članicami in regijami; poziva k optimalni 
uporabi obstoječih sredstev EU z 
osredotočanjem na dodano vrednost EU, 
učinkovito racionalizacijo in učinke 
vzvoda; poziva, naj se v okviru procesa 
evropskega semestra spremljajo naložbe v 
raziskave, inovacije, industrijsko politiko 
ter mala in srednja podjetja.

Or. fr


