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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v programu za 
raziskave in razvoj, ki ga skupaj izvaja več držav članic ter je namenjen podpori malih 
in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0493),

– ob upoštevanju člena 294(2), člena 185 in člena 188(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0220/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1 ,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Okvirni program za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, ki je
bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne … 201320 (v nadaljnjem besedilu: 
okvirni program Obzorje 2020), je 
namenjen doseganju večjega učinka na 
raziskave in inovacije s prispevanjem h 
krepitvi javno-javnih partnerstev in tudi z 

(2) Okvirni program za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020, ki je 
bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne … 201320 (v nadaljnjem besedilu: 
okvirni program Obzorje 2020), je 
namenjen doseganju večjega učinka na 
raziskave in inovacije z razvojem tesnejših 
sinergij, izboljšanjem usklajevanja in

                                               
1 UL C …
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udeležbo Unije v programih, ki jih izvaja 
več držav članic v skladu s členom 185 
Pogodbe.

preprečevanjem nepotrebnega podvajanja 
z mednarodnimi, nacionalnimi in 
regionalnimi raziskovalnimi programi. 
Javno-javna partnerstva, tudi z udeležbo 
Unije v programih, ki jih izvaja več držav 
članic v skladu s členom 185 Pogodbe, bi 
morala dosegati te cilje, izpolnjevati 
pogoje iz te uredbe, zlasti iz člena 26, in v 
celoti upoštevati splošna načela programa 
Obzorje 2020.

__________________ __________________
20 UL … [okvirni program Obzorje 2020]. 20 UL … [okvirni program Obzorje 2020].

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Namen programa Eurostars-2, ki je 
usklajen s strategijo Evropa 2020, 
povezano vodilno pobudo „Unija 
inovacij“25 in „Okrepljenim partnerstvom 
za odličnost in rast v Evropskem 
raziskovalnem prostoru“26, bo podpirati 
MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami, s 
sofinanciranjem njihovih tržno usmerjenih 
raziskovalnih projektov na katerem koli 
področju. Kot tak bo v kombinaciji z 
dejavnostmi v okviru cilja „Vodilne in 
omogočitvene tehnologije“, določenega v 
okvirnem programu Obzorje 2020, 
prispeval k doseganju ciljev dela Vodilni 
položaj v industriji navedenega programa, 
da bi pospešil razvoj tehnologij in inovacij, 
ki bodo podprle podjetja prihodnosti in 
pomagale inovativnim MSP, da postanejo 
vodilna podjetja na svetovni ravni. V 
okviru izboljšav prejšnjega programa 
Eurostars bi se moral program Eurostars-2 
usmeriti na skrajšanje časa do dodelitve 
donacij, močnejše povezovanje ter vitko, 

(7) Namen programa Eurostars-2, ki je 
usklajen s strategijo Evropa 2020, 
povezano vodilno pobudo „Unija 
inovacij“25 in „Okrepljenim partnerstvom 
za odličnost in rast v Evropskem 
raziskovalnem prostoru“26, bo podpirati 
MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami in 
razvojem, s sofinanciranjem njihovih tržno 
usmerjenih raziskovalnih projektov na 
katerem koli področju. Kot tak bo v 
kombinaciji z dejavnostmi v okviru cilja
„Vodilne in omogočitvene tehnologije“, 
določenega v okvirnem programu Obzorje 
2020, prispeval k doseganju ciljev dela 
Vodilni položaj v industriji navedenega 
programa, da bi pospešil razvoj tehnologij 
in inovacij, ki bodo podprle podjetja 
prihodnosti in pomagale inovativnim MSP, 
da postanejo vodilna podjetja na svetovni 
ravni. V okviru izboljšav prejšnjega 
programa Eurostars bi se moral program 
Eurostars-2 usmeriti na skrajšanje časa do 
dodelitve donacij, močnejše povezovanje 
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pregledno in učinkovitejše upravljanje v 
končno korist MSP, ki se ukvarjajo z 
raziskavami.

ter vitko, pregledno in učinkovitejše 
upravljanje v končno korist MSP, ki se 
ukvarjajo z raziskavami in razvojem.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final z dne 6. oktobra 
2010.

25 COM(2010) 546 final z dne 6. oktobra 
2010.

26 COM(2012) 392 final z dne 17. julija 
2012.

26 COM(2012) 392 final z dne 17. julija 
2012.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ministrska konferenca Eureka 
22. junija 2012 v Budimpešti je potrdila 
strateško vizijo programa Eurostars-2 (v 
nadaljnjem besedilu: budimpeški 
dokument). Ministri so se zavezali, da 
bodo po zaključku skupnega programa 
Eurostars leta 2013 podprli njegovo 
nadaljevanje za obdobje, ki ga zajema 
okvirni program Obzorje 2020. Sestavljen 
bo iz okrepljenega partnerstva, ki bo 
obravnavalo priporočila iz vmesne ocene 
skupnega programa Eurostars. Budimpeški 
dokument določa dva glavna cilja 
programa Eurostars-2. Prvič, strukturno 
usmerjen cilj glede povečanja časovne 
usklajenosti in poenotenja nacionalnih 
raziskovalnih programov na področju 
financiranja, ki je osrednji element držav 
članic za uresničevanje Evropskega 
raziskovalnega prostora. Drugič, z vsebino 
povezan cilj glede podpore MSP, ki se 
ukvarjajo z raziskavami in so vključene v 
nadnacionalne projekte na področju 
raziskav in inovacij. Budimpeški dokument 
poziva Unijo k sodelovanju v programu.

(8) Ministrska konferenca EUREKA 
22. junija 2012 v Budimpešti je potrdila 
strateško vizijo programa Eurostars-2 (v 
nadaljnjem besedilu: budimpeški 
dokument). Ministri so se zavezali, da 
bodo po zaključku skupnega programa 
Eurostars leta 2013 podprli njegovo 
nadaljevanje za obdobje, ki ga zajema 
okvirni program Obzorje 2020. Sestavljen 
bo iz okrepljenega partnerstva, ki bo 
obravnavalo priporočila iz vmesne ocene 
skupnega programa Eurostars. Budimpeški 
dokument določa dva glavna cilja 
programa Eurostars-2. Prvič, strukturno 
usmerjen cilj glede povečanja časovne 
usklajenosti in poenotenja nacionalnih 
raziskovalnih programov na področju 
financiranja, ki je osrednji element pri 
uresničevanju Evropskega raziskovalnega 
prostora s strani držav članic EUREKA.
Drugič, z vsebino povezan cilj glede 
podpore MSP, ki se ukvarjajo z 
raziskavami in razvojem ter so vključena v 
nadnacionalne projekte na področju 
raziskav in inovacij. Budimpeški dokument 
poziva Unijo k sodelovanju v programu
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Eurostars-2.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V skladu s ciljem poenostavitve bi 
bilo treba zmanjšati upravna in 
birokratska bremena za vse strani. 
Izogibati bi se bilo treba dvojnim 
revizijam ter preveliki količini 
dokumentacije in poročil.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu s cilji okvirnega programa 
Obzorje 2020 bi morala biti do sodelovanja 
v programu Eurostars-2 upravičena vsaka 
država članica in vsaka država, ki se je 
pridružila okvirnemu programu 
Obzorje 2020.

(11) V skladu s cilji okvirnega programa 
Obzorje 2020 in pobude EUREKA bi 
morala biti do sodelovanja v programu 
Eurostars-2 upravičena vsaka država 
članica in vsaka država članica pobude 
EUREKA ter evropska in neevropska 
država, ki se je pridružila pobudi 
EUREKA ter ima z Unijo sklenjen 
sporazum o znanosti in tehnologiji.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala opraviti vmesno 
oceno, predvsem z vidika kakovosti in 
učinkovitosti izvajanja programa 
Eurostars-2 ter napredka pri doseganju 
zastavljenih ciljev, in tudi končno oceno ter 
pripraviti poročilo o navedenih ocenah.

(22) Komisija in države članice bi morale 
skupaj opraviti vmesno oceno, predvsem z 
vidika kakovosti in učinkovitosti izvajanja 
programa Eurostars-2 ter napredka pri 
doseganju zastavljenih ciljev, in tudi 
končno oceno ter pripraviti poročilo o 
navedenih ocenah.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za sodelovanje 
Unije v drugem programu za raziskave in 
razvoj, ki ga skupaj izvaja več držav članic 
ter je namenjen podpori malih in srednjih 
podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami
(MSP) (v nadaljnjem besedilu: program 
Eurostars-2), ter pogoje za sodelovanje 
Unije.

Ta sklep določa pravila za sodelovanje 
Unije v drugem programu za raziskave in 
razvoj, ki ga skupaj izvaja več držav članic 
ter je namenjen podpori malih in srednjih 
podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami in 
razvojem (MSP) (v nadaljnjem besedilu: 
program Eurostars-2), ter pogoje za 
sodelovanje Unije.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V programu Eurostars-2 lahko sodeluje 
vsaka druga država članica in vsaka druga 
država, ki se je pridružila okvirnemu 

2. V programu Eurostars-2 lahko sodeluje 
vsaka druga država članica in vsaka druga 
država članica pobude EUREKA ter 
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programu za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020 (2014-2020), vzpostavljenem 
z Uredbo (EU) št. …/2013 … (v 
nadaljnjem besedilu: okvirni program 
Obzorje 2020), če izpolni pogoj iz 
člena 6(1)(c) tega sklepa. Države članice in 
pridružene države, ki izpolnijo navedeni 
pogoj, se za namene tega sklepa 
obravnavajo kot sodelujoče države.

evropska in neevropska država, ki se je 
pridružila pobudi EUREKA ter ima z EU 
sklenjen sporazum o znanosti in 
tehnologiji, če izpolni pogoj iz 
člena 6(1)(c) tega sklepa. Države članice
ter države članice pobude EUREKA in 
pridružene države, ki izpolnijo navedeni 
pogoj, se za namene tega sklepa 
obravnavajo kot sodelujoče države.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Največji finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, programu 
Eurostars-2 je 287 milijonov EUR30.
Prispevek se izplača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, ki so namenjena za 
ustrezne dele posebnega programa za 
izvajanje okvirnega programa Obzorje 
2020, določenega s Sklepom … /2013/EU 
v skladu s členom 58(1)(c)(vi) ter 
členoma 60 in 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012.

1. Največji finančni prispevek Unije, 
vključno s sredstvi Efte, programu 
Eurostars-2, vključno z osrednjimi 
upravnimi in operativnimi stroški, je 
287 milijonov EUR30. Prispevek se izplača 
iz sredstev splošnega proračuna Unije, ki 
so namenjena za ustrezne dele posebnega 
programa za izvajanje okvirnega programa 
Obzorje 2020, določenega s 
Sklepom … /2013/EU v skladu s 
členom 58(1)(c)(vi) ter členoma 60 in 61 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, in 
zlasti iz sredstev iz naslova „Inovacije v 
MSP“ v okviru drugega stebra.

__________________ __________________
30 Znesek je okviren in bo odvisen od 
končnega dogovorjenega zneska, 
namenjenega Generalnemu direktoratu za 
raziskave in inovacije za cilj „Inovacije v 
MSP“ v okviru dela 2-Vodilni položaj v 
industriji, ki ga bo dokončno potrdil 
proračunski organ v končni različici ocene 
finančnih posledic zakonodajnega 
predloga.

30 Znesek je okviren in bo odvisen od 
končnega dogovorjenega zneska, 
namenjenega Generalnemu direktoratu za 
raziskave in inovacije za cilj „Inovacije v 
MSP“ v okviru dela 2 – Vodilni položaj v 
industriji, ki ga bo dokončno potrdil 
proračunski organ v končni različici ocene 
finančnih posledic zakonodajnega 
predloga.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za prispevek k upravnim stroškom 
programa Eurostars-2 se lahko porabi 
največ 2 % finančnega prispevka Unije.
Vse ostale upravne stroške, ki so potrebni 
za izvajanje programa Eurostars-2, krijejo 
sodelujoče države.

3. Za prispevek k upravnim in operativnim
stroškom programa Eurostars-2 (tj. 
stroškom za oceno projektov) se lahko 
porabi največ 6 % finančnega prispevka 
Unije. Upravne stroške na nacionalni 
ravni, ki so potrebni za izvajanje programa 
Eurostars-2, krijejo sodelujoče države.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev: Osrednje upravljanje, ki ga izvaja sekretariat pobude Eureka, ter ocene 
projektov, izvedene na centralni ravni, ustvarjajo stroške. Zaradi poenostavitve se morajo ti 
osrednji stroški kriti s prispevkom Unije, namesto da bi si jih delilo več kot 30 držav članic. 
Države članice v zameno plačajo upravne stroške nacionalnih organov za financiranje. S tem 
bomo prav tako preprečili, da bo celotno omrežje ogrozila ena država članica, ki zamuja s 
plačili (4 % upravnih stroškov + 2 % za ocene).

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) dokaza sodelujočih držav, ki jih 
zastopa sekretariat pobude EUREKA, da 
so teme programa/raziskav opredeljene v 
skladu z raziskovalnimi prednostnimi 
nalogami, določenimi v okvirnem 
programu Obzorje 2020, in pristopom 
programa Eurostars-2 od spodaj navzgor;

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) dokaza sodelujočih držav, ki jih 
zastopa sekretariat pobude EUREKA, da 
se upoštevajo splošna načela, na katerih 
temelji okvirni program Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) dokaza sodelujočih držav, ki jih 
zastopa sekretariat pobude EUREKA, da 
so izpolnjeni pogoji iz člena 20 okvirnega 
programa Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V sporazumu o prenosu pooblastil se 
predpiše jasna razdelitev nalog in 
odgovornosti med Komisijo, sekretariatom 
pobude EUREKA in državami članicami, 
pri čemer se je treba izogibati vsakršnemu 
podvajanju.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se lahko odloči, da bo revizije 
iz odstavka 1 opravila sama.

2. Komisija se lahko odloči, da bo revizije 
iz odstavka 1 opravila sama. Take revizije 
se izvajajo le v ustrezno utemeljenih 
primerih in po posvetovanju z zadevnimi 
stranmi.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev: Izvajanje revizij s strani Komisije, ki jih je že izvedel nacionalni organ za 
financiranje, ali v nedvomljivih primerih je načeloma nepotrebno in zgolj ustvarja 
birokracijo. Komisija mora pojasniti, zakaj želi opraviti dodatne revizije, da bi se izognila 
dajanju vtisa samovoljnosti. Dodatna revizija se lahko izvede le v ustrezno utemeljenih 
primerih ter ne za vse države in udeležence na splošno.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija opravi vmesno oceno 
programa Eurostars-2 do
31. decembra 2017. Komisija pripravi 
poročilo o tej oceni, ki vključuje njene 
zaključke in ugotovitve. Komisija pošlje to 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
do 30. junija 2018.

1. Komisija in države članice skupaj 
opravijo vmesno oceno programa 
Eurostars-2 do 31. decembra 2017. 
Komisija pripravi poročilo o tej oceni, ki 
vključuje njene zaključke in ugotovitve. 
Komisija pošlje to poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 30. junija 2018.
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