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Predlog spremembe 1
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(-1) poudarja pomen raziskav in 
razvoja za soočanje Evropske unije z 
glavnimi izzivi, zlasti v okviru strategije 
EU 2020; opozarja, da kohezijska politika 
v veliki meri prispeva k financiranju 
raziskovalnih in razvojnih dejavnosti v 
regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. odobrava predloge Komisije za 
poenostavitev administrativnih formalnosti 
v okviru raziskovalnih okvirnih programov, 
zlasti postopno uvajanje financiranja, ki 
bo temeljilo na rezultatih;

1. pozdravlja predloge Komisije za 
poenostavitev administrativnih formalnosti, 
povezanih z zapletenimi in dragimi pogoji 
razpisov in izvajanja raziskovalnih 
okvirnih programov,

Or. de

Predlog spremembe 3
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. odobrava predloge Komisije za 
poenostavitev administrativnih formalnosti 
v okviru raziskovalnih okvirnih 
programov, zlasti postopno uvajanje 
financiranja, ki bo temeljilo na rezultatih;

1. odobrava predloge Komisije za 
poenostavitev administrativnih formalnosti 
v okviru raziskovalnih okvirnih 
programov, zlasti postopno uvajanje 
financiranja, ki bo temeljilo na rezultatih, 
in pavšalnih elementov za osebje 
zadevnega projekta;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Evgeni Kirilov

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. odobrava predloge Komisije za 
poenostavitev administrativnih formalnosti 
v okviru raziskovalnih okvirnih 
programov, zlasti postopno uvajanje 
financiranja, ki bo temeljilo na rezultatih;

1. odobrava predloge Komisije za 
poenostavitev administrativnih formalnosti 
v okviru raziskovalnih okvirnih 
programov, zlasti postopno uvajanje 
financiranja, ki bo temeljilo na rezultatih;
poudarja, da bi morala odličnost projekta 
prevladati nad tematskim področjem, in 
priporoča, da se ponovno preuči tako 
imenovano pravilo „en projekt na eno 
temo“, ki se uporablja pri mnogih razpisih 
sedmega okvirnega programa, da bi imelo 
več regij EU priložnost imeti koristi od 
sofinanciranja iz tega programa;

Or. en

Predlog spremembe 5
Karin Kadenbach

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

1a. pozdravlja predlog za uvedbo podpore 
raziskavam, usmerjene v doseganje 
rezultatov za izbiro ustreznih projektov;
vendar poudarja, da imajo tudi nekateri 
projekti, za katere je zlasti težko predvideti 
rezultate, dodano vrednost, to pa zaradi 
nepredvidljivosti raziskav.

Or. de

Predlog spremembe 6
Evgeni Kirilov

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je glavni cilj sedmega 
okvirnega programa vzpostavitev vodilne 
vloge EU in njenih regij v svetu na 
področju znanosti, tehnologij in industrij, 
usmerjenih v znanost; zato pozdravlja 
napovedano zmanjšanje povprečnega časa 
za dodelitev za izbrane predloge, in 
spodbuja uvedbo prožnejšega tematskega 
pristopa od spodaj navzgor, da se pospeši 
proces izvajanja inovativnih idej;

Or. en

Predlog spremembe 7
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja aktualno razmišljanje, ki 
poteka v evropskih institucijah o potrebni 

2. pozdravlja aktualno razmišljanje, ki 
poteka v evropskih institucijah o potrebni 
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poenostavitvi politike regionalnega razvoja 
s ciljem večje preglednosti, boljše 
učinkovitosti in okrepljene pravne varnosti 
za upravičence; meni, da lahko primeri 
dobre prakse, ki bodo izšli iz tega procesa, 
pripomorejo k poenostavitvi izvajanja 7. 
okvirnega programa za raziskave in razvoj; 

poenostavitvi politike regionalnega razvoja 
s ciljem večje preglednosti, dostopnosti za 
finančno šibke udeležence, boljše 
učinkovitosti in okrepljene pravne varnosti 
za upravičence; meni, da lahko primeri 
dobre prakse, ki bodo izšli iz tega procesa, 
pripomorejo k poenostavitvi izvajanja 7. 
okvirnega programa za raziskave in razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so za dostop 
upravičencev do projektov na področju 
raziskav in razvoja potrebne velike 
tehnične zmogljivosti ter veliko znanja o 
upravnih in finančnih postopkih, zato je 
ta dostop za potencialne male upravičence 
izjemno težak, kar ima za posledico veliko 
prostorsko koncentracijo inovativnih 
dejavnosti v gospodarskih grozdih in 
velikih regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 9
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da je upravno breme 
pogosto glavna ovira za spodbujanje 
raziskav in inovacij, zlasti za male 
prosilce, kot so mala in srednja podjetja 
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ter mali raziskovalni inštituti iz obrobnih 
regij;

Or. en

Predlog spremembe 10
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi se morali različni instrumenti 
Evropske unije za kohezijo, raziskave in 
inovacije v skrbi za večjo učinkovitost 
izvajati integralno; zato poudarja, da je 
med temi instrumenti treba iskati sinergije;

3. meni, da bi se morali različni instrumenti 
Evropske unije za kohezijo, raziskave in 
inovacije v skrbi za večjo učinkovitost 
izvajati integralno; poudarja, da je med 
temi instrumenti treba iskati sinergije in 
odpraviti ovire, ki onemogočajo te 
sinergije;

Or. nl

Predlog spremembe 11
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi se morali različni instrumenti 
Evropske unije za kohezijo, raziskave in 
inovacije v skrbi za večjo učinkovitost 
izvajati integralno; zato poudarja, da je 
med temi instrumenti treba iskati sinergije;

3. meni, da bi se morali različni instrumenti 
Evropske unije za kohezijo, raziskave in 
inovacije v skrbi za večjo učinkovitost 
izvajati integralno; zato poudarja, da je 
med temi instrumenti treba iskati sinergije, 
zlasti z uskladitvijo predpisov o 
revizijskem pregledu in določb o 
upravičenosti stroškov, da bi 
upravičencem olajšali njihovo izvajanje;

Or. fr



PE445.865v01-00 8/17 AM\825619SL.doc

SL

Predlog spremembe 12
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je za raziskave in inovacije 
najprimerneje, da se spodbujajo na 
regionalni ravni, to pa zaradi bližine med 
univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, 
velikimi podjetji, malimi in srednjimi 
podjetji in regionalnimi javnimi organi, 
naprimer znotraj „grozdov“;

4. meni, da je za raziskave in inovacije
najboljše, da se spodbujajo na regionalni 
ravni, to pa zaradi bližine med univerzami, 
javnimi raziskovalnimi zavodi, velikimi 
podjetji, malimi in srednjimi podjetji in 
regionalnimi javnimi organi, na primer 
znotraj „grozdov“;

Or. nl

Predlog spremembe 13
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je za raziskave in inovacije 
najprimerneje, da se spodbujajo na 
regionalni ravni, to pa zaradi bližine med 
univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, 
velikimi podjetji, malimi in srednjimi 
podjetji in regionalnimi javnimi organi, na 
primer znotraj „grozdov“;

4. meni, da je za raziskave in inovacije 
najprimerneje, da se spodbujajo na 
regionalni ravni, to pa zaradi bližine med 
univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, 
velikimi podjetji, malimi in srednjimi 
podjetji in regionalnimi javnimi organi, da 
bi podpirali razvoj inovacij v revnejših 
predelih evropskih mest in zmanjšali 
družbene in ozemeljske neenakosti;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je za raziskave in inovacije 
najprimerneje, da se spodbujajo na 
regionalni ravni, to pa zaradi bližine med 
univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, 
velikimi podjetji, malimi in srednjimi 
podjetji in regionalnimi javnimi organi,
naprimer znotraj „grozdov“;

4. meni, da je za raziskave in inovacije 
najprimerneje, da se spodbujajo na 
regionalni ravni, to pa zaradi bližine med 
univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, 
velikimi podjetji, malimi in srednjimi 
podjetji in regionalnimi javnimi organi, na 
primer znotraj „grozdov“; kljub temu 
spodbuja različne ravni (regionalno, 
nacionalno in Skupnosti), naj bolje 
usklajujejo svoja prizadevanja v okviru 
načrtovanja raziskovalnih in razvojnih 
dejavnosti na evropski ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je za raziskave in inovacije 
najprimerneje, da se spodbujajo na 
regionalni ravni, to pa zaradi bližine med 
univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, 
velikimi podjetji, malimi in srednjimi 
podjetji in regionalnimi javnimi organi, 
naprimer znotraj „grozdov“;

4. meni, da je za raziskave in inovacije 
najprimerneje, da se spodbujajo na 
regionalni ravni, to pa zaradi bližine med 
univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, 
velikimi podjetji, malimi in srednjimi 
podjetji in regionalnimi ter lokalnimi 
javnimi organi, na primer znotraj 
„grozdov“;

Or. cs

Predlog spremembe 16
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da je okoli 90 % evropskih 
podjetij malih in srednjih podjetij ter da 
internacionalizacija tržnih sistemov 
zahteva odločno spodbujanje inovativnih 
procesov in naprednih tehnologij v teh 
podjetjih; poudarja, da je treba zagotoviti 
polno udeležbo malih in srednjih podjetij 
pri rabi sredstev;

Or. it

Predlog spremembe 17
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je 7. okvirni program za 
raziskave in razvoj po zgledu politike 
regionalnega razvoja osnovan na načelih 
partnerstva in sofinanciranja; potrjuje svojo 
zavezanost tema načeloma dobrega 
upravljanja in zahteva, naj kljub 
omejevanju javnih izdatkov zaradi 
gospodarske krize veljata še naprej;

5. opozarja, da je 7. okvirni program za 
raziskave in razvoj po zgledu politike 
regionalnega razvoja osnovan na načelih 
partnerstva, ki vključuje raziskovalce, 
nevladne organizacije in evropske 
državljane, in sofinanciranja; potrjuje 
svojo zavezanost tema načeloma dobrega 
upravljanja in zahteva, naj kljub 
omejevanju javnih izdatkov zaradi 
gospodarske krize veljata še naprej;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. v zvezi s podpiranjem kohezije, 
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raziskav in strukturnih ukrepov s strani 
Unije poudarja, da je treba statistične 
podatke o revidiranju brati in uporabljati 
nadvse pazljivo: ugotovljena nepravilnost 
v večini primerov ni nujno goljufija, torej 
namerno dejanje; opozarja, da morajo biti 
zato določbe nedvoumne, da se v interesu 
regij in raziskovalcev preprečijo 
neupravičena povračila;

Or. de

Predlog spremembe 19
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na 
gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poudarja, da dinamika 
kakovostnih projektov pozitivno vpliva na 
celotno ozemlje Evropske unije in 
učinkovito dopolnjuje ozemeljsko 
razsežnost instrumentov kohezijske 
politike.

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na 
gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih 
delovnih mest; meni, da preusmeritev 
raziskovalnih prizadevanj pomeni, da 
podpora raziskavam ni več osredotočena 
zgolj na gospodarski razvoj, temveč na 
popolno vključitev okoljskih in socialnih 
vidikov v opredelitev raziskovalne politike 
ter spodbujanje čim večje širitve znanja, 
izmenjave znanstvene kulture ter izmenjav 
med raziskovalci in državljani; meni, da je 
treba okrepiti povezavo med inovacijami 
in vključevanjem v družbo, da bi se 
neposredno odzvali na potrebe družbe in 
zahteve državljanov, zlasti na področju 
zdravja in prehrane, pa tudi na področju 
preudarne rabe energije in obnovljivih 
virov energije;

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na 
gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poudarja, da dinamika 
kakovostnih projektov pozitivno vpliva na 
celotno ozemlje Evropske unije in 
učinkovito dopolnjuje ozemeljsko 
razsežnost instrumentov kohezijske 
politike.

6. opozarja, da se 7. okvirni program za 
raziskave in razvoj osredotoča na 
kakovostne velike projekte, ki lahko 
konkretno vplivajo na gospodarsko 
dejavnost in ustvarjanje novih delovnih 
mest; poudarja, da dinamika kakovostnih 
projektov pozitivno vpliva na celotno 
ozemlje Evropske unije ne glede na 
aktualno raven znanstvenega razvoja 
posameznih območij, in učinkovito 
dopolnjuje ozemeljsko razsežnost 
instrumentov kohezijske politike, da bi 
zagotavljala uravnovešen razvoj in 
konkurenčnost;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na 
gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poudarja, da dinamika 
kakovostnih projektov pozitivno vpliva na 
celotno ozemlje Evropske unije in 
učinkovito dopolnjuje ozemeljsko 
razsežnost instrumentov kohezijske 
politike.

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na
gospodarsko dejavnost, inovativnost 
proizvodnih programov in zagotovitev 
proizvodnje z veliko dodano vrednostjo v 
prihodnosti in s tem na ustvarjanje novih 
delovnih mest ter izboljšanje globalne 
konkurenčnosti Evropske unije; poudarja, 
da dinamika kakovostnih projektov 
pozitivno vpliva na celotno ozemlje 
Evropske unije in učinkovito dopolnjuje 



AM\825619SL.doc 13/17 PE445.865v01-00

SL

glavni cilj instrumentov kohezijske 
politike, namreč konvergenco.

Or. cs

Predlog spremembe 22
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na 
gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poudarja, da dinamika 
kakovostnih projektov pozitivno vpliva na 
celotno ozemlje Evropske unije in 
učinkovito dopolnjuje ozemeljsko 
razsežnost instrumentov kohezijske 
politike.

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na 
gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poudarja, da dinamika 
kakovostnih projektov pomembneje 
teritorialno vpliva na celotno ozemlje 
Evropske unije, če so vzpostavljene 
sinergije s pomočjo dodeljenih sredstev 
regionalni politiki;  meni, da je treba 
predvsem odpraviti ovire za te sinergije.

Or. nl

Predlog spremembe 23
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da se instrumenti Evropske 
unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike 
projekte, ki lahko konkretno vplivajo na 
gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poudarja, da dinamika 
kakovostnih projektov pozitivno vpliva na 
celotno ozemlje Evropske unije in 

6. opozarja, da bi se morali instrumenti 
Evropske unije za spodbujanje raziskav in 
razvoja osredotočati tudi, a ne le, na velike 
projekte, vendar obenem poudarja, da je 
treba prav tako pozornost nameniti manj 
pomembnim projektom, ki tudi lahko 
konkretno vplivajo na gospodarsko 
dejavnost in ustvarjanje novih delovnih 
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učinkovito dopolnjuje ozemeljsko 
razsežnost instrumentov kohezijske 
politike.

mest poudarja, da dinamika kakovostnih 
projektov pozitivno vpliva na celotno 
ozemlje Evropske unije in učinkovito 
dopolnjuje ozemeljsko razsežnost 
instrumentov kohezijske politike.

Or. de

Predlog spremembe 24
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj objavi raziskavo 
o ravni sodelovanja različnih držav članic 
v 7. okvirnem programu in upošteva njene 
rezultate, da bi zagotovila uravnotežen 
razvoj raziskav v državah članicah v 8. 
okvirnem programu;

Or. en

Predlog spremembe 25
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je povečanje razlik med 
regijami, kar zadeva potencial raziskav in 
razvoja, izziv, s katerim se je treba soočiti 
ne le v okviru kohezijske politike, temveč 
tudi v politiki raziskav in inovacij;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da za regije kot raziskovalne 
skupnosti niso pomembne le uporabne 
raziskave, ki so zlasti osredotočene na 
ekonomske koristi; poudarja tudi, da so 
pomembne temeljne raziskave, katerih 
rezultati so seveda pogosto vidni 
dolgoročno, vendar kljub temu 
predstavljajo temelj uporabnih raziskav;

Or. de

Predlog spremembe 27
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k opredelitvi kazalcev, ki bodo 
omogočili ocenjevanje želenih izboljšav z 
vidika družbene blaginje in vplivanja 
predloženih inovativnih projektov na 
okolje;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva, da se v prihodnjem 
programskem obdobju bistveno povečajo 
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proračunska sredstva, namenjena 
raziskavam na področju socialne 
vključenosti, zlasti družbenih in socialnih 
ved, ter trajnostnega razvoja, zlasti na 
področju varčevanja z energijo, 
obnovljivih virov energije in izboljšanja 
energetske učinkovitosti poslopij, pa tudi 
na področju biotske raznovrstnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je treba izmenjave 
strokovnjakov, ne da bi spodbujali beg 
možganov iz EU v druge dele sveta in 
znotraj EU iz revnejših v bogatejše države 
ter tako ogrožali evropsko kohezijsko 
politiko;

Or. en

Predlog spremembe 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo in države članice, naj 
sistematično sprejemajo ukrepe za 
spodbujanje boljšega ravnovesja med 
raziskovalnim delom in zasebnim 
življenjem ter poziva k boljšemu 
usposabljanju na celotni poklicni poti 
raziskovalcev, da se izboljšata njihova 
zaposljivost in možnosti napredovanja;
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Or. en

Predlog spremembe 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, da je treba poiskati zglede 
najboljše prakse v zvezi s sodelovanjem 
med akademskimi krogi in industrijo, da 
bi razvili ustrezne skupne smernice;
poudarja tudi, da so potrebne boljše 
povezave med akademskimi krogi in 
industrijo, da bi izboljšali njihovo 
zaposljivost in zmožnost uresničitve 
izsledkov raziskav;

Or. en


