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Predlog spremembe 1
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je inovacije najlažje 
spodbujati na regionalni ravni, kjer fizična 
bližina omogoča krepitev partnerstva med 
akterji, kot so univerze, raziskovalne 
organizacije in industrija; ugotavlja, da 
najbolj dejavna podjetja tehnološkega 
sektorja ne delujejo v glavnih mestih ali 
blizu njih temveč v bližini najbolj 
inovativnih univerz;

1. poudarja, da je inovacije najlažje 
spodbujati na regionalni ravni, kjer fizična 
bližina omogoča krepitev partnerstva med 
akterji, kot so univerze, raziskovalne 
organizacije, velika podjetja, MSP in 
regionalni in lokalni organi, še posebej v 
okviru grozdov; ugotavlja, da najbolj 
dejavna podjetja tehnološkega sektorja ne 
delujejo v glavnih mestih ali blizu njih,
temveč v bližini najbolj inovativnih 
univerz;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je inovacije najlažje
spodbujati na regionalni ravni, kjer fizična 
bližina omogoča krepitev partnerstva med 
akterji, kot so univerze, raziskovalne 
organizacije in industrija; ugotavlja, da 
najbolj dejavna podjetja tehnološkega 
sektorja ne delujejo v glavnih mestih ali 
blizu njih temveč v bližini najbolj 
inovativnih univerz;

1. poudarja, da je inovacije mogoče 
spodbujati tudi na regionalni ravni, kjer 
fizična bližina omogoča krepitev 
partnerstva med akterji, kot so univerze, 
raziskovalne organizacije in industrija ter 
drugi sektorji, kot je sektor, ki so ga 
oblikovala turistična podjetja in nekateri
napredni ponudniki iz storitvenega 
sektorja; ugotavlja, da najbolj dejavna 
podjetja tehnološkega sektorja ne delujejo 
samo v glavnih mestih ali blizu njih,
temveč tudi v manjših središčih in v 
bližini najbolj inovativnih univerz;
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Or. es

Predlog spremembe 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je inovacije najlažje 
spodbujati na regionalni ravni, kjer fizična 
bližina omogoča krepitev partnerstva med 
akterji, kot so univerze, raziskovalne 
organizacije in industrija; ugotavlja, da 
najbolj dejavna podjetja tehnološkega 
sektorja ne delujejo v glavnih mestih ali 
blizu njih temveč v bližini najbolj 
inovativnih univerz;

1. poudarja, da je inovacije najlažje 
spodbujati na regionalni ravni, kjer fizična 
bližina omogoča krepitev partnerstva med 
akterji, kot so univerze, raziskovalne 
organizacije in industrija; ugotavlja, da 
najbolj dejavna podjetja tehnološkega 
sektorja ne delujejo nujno v glavnih mestih 
ali blizu njih, temveč v bližini najbolj 
inovativnih univerz;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da morajo biti posegi, 
usmerjeni v inovacije, del regionalnih 
strategij za pametne specializacije; 
opozarja, da lahko strategije pametne 
specializacije zagotovijo učinkovitejšo in 
uspešnejšo porabo javnih sredstev ter 
okrepijo zasebna vlaganja na regionalni 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva vse regije, naj vlagajo v 
inovacije in prilagodijo svoje inovacijske 
strategije za povečanje njihove 
učinkovitosti, naj nadgradijo svoj človeški 
kapital ter okrepijo sposobnost in 
pripravljenost podjetij za inoviranje in 
mednarodno konkuriranje;

Or. en

Predlog spremembe 6
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije;

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast in zaposlovanje, ki jo vsem regijam 
prinašajo dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij; v zvezi s tem meni, da bi tudi 
regije, kjer ni univerz in raziskovalnih 
centrov, morale imeti možnosti za razvoj 
lastnih zmogljivosti za inovacije; poudarja, 
da je pomembno zagotoviti predvidljive in 
naložbam prijazne okvirne pogoje za 
inovativna podjetja na regionalni ravni in 
oblikovati spodbude za njihovo vlaganje, 
kar bo koristno za zaposlene in okolje;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije;

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij, 
saj največ inovacij nastane v praksi 
(inovacije, ki temeljijo na povpraševanju 
in uporabnikih), večina pa je financiranih 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; 
zato meni, da bi tudi regije, kjer ni univerz 
in raziskovalnih centrov, morale imeti 
možnosti za razvoj lastnih zmogljivosti za 
inovacije;

Or. fi

Predlog spremembe 8
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije;

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije ter čim bolje 
izkoristiti regionalne in lokalne vire in 
sredstva v smislu inovacijskega 
potenciala; 

Or. pt
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Predlog spremembe 9
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije;

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi, glede na to, da 
za inovacijske dejavnosti obstoj 
visokošolskih ustanov ni nujno ali 
načelno potreben, tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije;

Or. es

Predlog spremembe 10
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije;

2. poudarja, da morajo biti nosilci 
odločanja na regionalni ravni popolnoma 
seznanjeni z možnostmi za gospodarsko 
rast, ki jo vsem regijam prinašajo 
dejavnosti na področju raziskav in inovacij; 
v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni 
univerz in raziskovalnih centrov, morale 
imeti možnosti za razvoj lastnih 
zmogljivosti za inovacije in v ta namen 
uporabiti namenska sredstva;

Or. ro
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Predlog spremembe 11
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da lahko spodbujanje 
inovacij na regionalni ravni prispeva k 
zmanjšanju razlik med regijami; vseeno 
spodbuja različne ravni (regionalno, 
nacionalno in evropsko), naj bolje 
usklajujejo svoja prizadevanja v okviru 
vseevropskega načrtovanja raziskovalnih 
in razvojnih dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so inovacije – tako pri 
oblikovanju politik kot pri dejavnostih v 
poslovnih in raziskovalnih centrih –
bistvenega pomena za to, da bi politiki 
teritorialne kohezije EU dali vsebino, in 
lahko prav s svojo naravo odločilno 
prispevajo k doseganju kohezijskih ciljev 
in premagovanju ovir za to na območjih s 
posebnimi geografskimi in demografskimi 
značilnostmi; 

Or. es

Predlog spremembe 13
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj okrepijo 
podjetniška znanja in veščine mladih 
Evropejcev s sprejetjem posebnih 
nacionalnih načrtov, da bi tako inoviranje 
vključili v vse izobraževalne sektorje in na 
vse ravni; poudarja, da je najboljši način 
za izvajanje teh načrtov in okrepitev 
inoviranja v Evropi tesno sodelovanje med 
javnim in zasebnim sektorjem;

Or. it

Predlog spremembe 14
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba okrepiti napore na 
področju netehnoloških inovacij in pri tem 
razširiti najboljše prakse s tega področja, 
hkrati pa je treba določiti pravila in pogoje 
v zvezi z dostopom do financiranja EU;

3. meni, da je treba okrepiti napore na 
področju netehnoloških inovacij in pri tem 
razširiti najboljše prakse s tega področja, 
hkrati pa je treba določiti pravila in pogoje 
v zvezi z dostopom do financiranja EU;
poudarja, da je treba okrepiti sinergije 
med okvirnim programom za raziskave in 
Kohezijskim skladom, med drugim tudi z 
odpravo umetnih ovir med programi;

Or. fi

Predlog spremembe 15
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba okrepiti napore na 
področju netehnoloških inovacij in pri tem 

3. meni, da je glede na dejstvo, da je 
inoviranje zapleten proces, treba okrepiti 



PE460.743v01-00 10/23 AM\859731SL.doc

SL

razširiti najboljše prakse s tega področja, 
hkrati pa je treba določiti pravila in pogoje 
v zvezi z dostopom do financiranja EU;

napore na področju netehnoloških inovacij 
in pri tem razširiti najboljše prakse s tega 
področja, hkrati pa je treba določiti pravila 
in pogoje v zvezi z dostopom do 
financiranja EU na podlagi odprtega in 
vseobsegajočega pristopa;

Or. es

Predlog spremembe 16
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja prispevek kulturne 
raznolikosti v procesu inovacij; v zvezi s 
tem meni, da morata zaščita in 
spodbujanje regionalnih kulturnih razlik 
tvoriti pomemben del politike inovacij;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da sta za dvig inovativnega 
potenciala evropskih regij potrebni 
usklajenost in sinergija med kohezijsko, 
raziskovalno in inovacijsko politiko ter 
njihovimi instrumenti; s tem v zvezi 
poudarja, da je pomembno raziskati 
možnosti za dodatno poenostavitev in 
uskladitev pravil, ki veljajo za izvajanje 
teh različnih instrumentov politik;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da imajo regije ključno 
vlogo pri oblikovanju politik, ki bodo 
spodbudile inovacije na nacionalni ravni; 
vendar poudarja, da so v številnih državah 
članicah regionalni in lokalni proračuni 
nezadostni, nacionalni proračuni za 
inovacije pa nizki; 

Or. ro

Predlog spremembe 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba odkriti speče 
inovatorje; opozarja, da igrajo pomembno 
vlogo pri njihovem odkrivanju, nudenju 
spodbud in nasvetov ter podpiranju 
inovacij posredniške organizacije; meni, da 
bi bilo treba te organizacije podpreti in da 
bi bilo treba za njih razviti programe za 
izboljšanje usposabljanja, kvalifikacij in 
znanja;

4. poudarja, da je treba odkriti speče 
inovatorje, zlasti med malimi in srednjimi 
podjetji; opozarja, da igrajo pomembno 
vlogo pri njihovem odkrivanju, nudenju 
spodbud in nasvetov ter podpiranju 
inovacij posredniške organizacije; meni, da 
bi bilo treba te organizacije podpreti in da 
bi bilo treba za njih razviti programe za 
izboljšanje usposabljanja, kvalifikacij in 
znanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba odkriti speče 
inovatorje; opozarja, da igrajo pomembno 
vlogo pri njihovem odkrivanju, nudenju 
spodbud in nasvetov ter podpiranju 
inovacij posredniške organizacije; meni, da 
bi bilo treba te organizacije podpreti in da 
bi bilo treba za njih razviti programe za 
izboljšanje usposabljanja, kvalifikacij in 
znanja;

4. poudarja, da je treba odkriti speče 
inovatorje; opozarja, da igrajo pomembno 
vlogo pri njihovem odkrivanju, nudenju 
spodbud in nasvetov ter podpiranju 
inovacij posredniške organizacije; meni, da 
bi bilo treba te organizacije podpreti in da 
bi bilo treba za njih razviti programe za 
izboljšanje usposabljanja, kvalifikacij in 
znanja, v prihodnosti pa bi se moral 
povečati pomen dualnega poklicnega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 21
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, kako pomemben je pri 
inovacijah človeški kapital; v zvezi s tem 
izpostavlja vlogo, ki jo ima pri 
vseživljenjskem usposabljanju delavcev 
Evropski socialni sklad;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Alain Cadec

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

4a. meni, da bi morali različne 
instrumente Evropske unije za kohezijo, 
raziskave in inovacije izvajati na povezan 
način, da se zagotovi njihova 
učinkovitost; zato poudarja, da je treba 
med instrumenti poiskati sinergije in 
odpraviti morebitne ovire zanje zlasti z 
uskladitvijo pravil za revidiranje in 
upravičenost stroškov, da se poenostavi 
njihova uporaba za upravičence;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je dobro delujoč pristop 
upravljanja na več ravneh predpogoj za 
uspešno določanje in izvajanje ciljev 
inovacijske politike; s tem v zvezi 
poudarja, da ima regionalna politika na 
voljo utrjeno metodologijo v obliki 
celostnega pristopa in da omogoča dobro 
oblikovan sistem upravljanja, ki je 
sposoben privabiti lokalne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 24
Elisabeth Schroedter

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

4a. meni, da je pomembno podpirati javne 
raziskave in omogočiti dostop do 
rezultatov raziskav na preprost način brez 
birokratskih ovir, da lahko vsa podjetja, 
tudi mikropodjetja ter mala in srednja 
podjetja, uvedejo spremembe na področju 
energijske učinkovitosti, rabe novih virov 
energije, novih proizvodnih postopkov ter 
recikliranja in boljše rabe virov ter 
ustvarijo delovna mesta s pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 25
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja pomen Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESSR) za regionalno 
povezovanje v grozde z združevanjem 
raziskav, inovacij in lokalne 
infrastrukture na področju novih 
tehnologij, kot so obnovljivi viri energije 
in energijska učinkovitost; poudarja, da je 
lahko takšno povezovanje odločilna 
spodbuda za lokalni gospodarski razvoj in 
da lahko v regiji ustvari nova delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 26
Petru Constantin Luhan

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

4a. meni, da je treba razsežnost inovacij 
ustrezno vključiti v vse programe 
financiranja EU, tudi Kohezijski sklad, 
kar bo zagotovilo visoko raven 
financiranja, skladno s potrebami vseh 
zainteresiranih strani na področju 
inovacij;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba okrepiti povezavo 
med proračunskimi instrumenti EU in 
financiranjem Evropske investicijske 
banke; priznava, da ti viri financiranja 
omogočajo dosego učinka vzvoda pri 
naložbah, in poziva k njihovi okrepitvi, 
zlasti instrumentov JEREMIE in JESSICA;

5. poudarja, da je treba okrepiti povezavo 
med proračunskimi instrumenti EU in 
financiranjem Evropske investicijske 
banke; priznava, da ti viri financiranja 
omogočajo dosego učinka vzvoda pri 
naložbah, in poziva k njihovi okrepitvi, 
zlasti instrumentov JEREMIE in JESSICA;
kljub temu opozarja, da je treba 
vzporedno z razvojem teh inovativnih 
instrumentov financiranja okrepiti 
demokratični nadzor nad njimi;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba okrepiti povezavo 
med proračunskimi instrumenti EU in 

5. poudarja, da je treba okrepiti povezavo 
med proračunskimi instrumenti EU in 
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financiranjem Evropske investicijske 
banke; priznava, da ti viri financiranja 
omogočajo dosego učinka vzvoda pri 
naložbah, in poziva k njihovi okrepitvi, 
zlasti instrumentov JEREMIE in JESSICA;

financiranjem Evropske investicijske 
banke; priznava, da ti viri financiranja 
omogočajo dosego učinka vzvoda pri 
naložbah, in poziva k njihovi okrepitvi, 
zlasti instrumentov JEREMIE in JESSICA;
vztraja, da je treba razviti načine 
financiranja, ki bodo prilagojeni 
dejanskemu stanju in potrebam 
najmanjših podjetij, ter zelo poenostaviti 
postopke za dostop do njih; 

Or. fr

Predlog spremembe 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj razmisli o 
programih, ki se financirajo iz več 
skladov, za države članice in regije, ki jih 
želijo uporabljati; meni, da bi to 
prispevalo k bolj celostnemu in prožnemu 
delovanju ter povečalo učinkovitost 
različnih skladov (strukturnih skladov in 
okvirnih programov za raziskave in 
razvoj);

Or. en

Predlog spremembe 30
Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen ločevanja med 
inovacijami in raziskavami; opozarja, da 
so inovacije zapleteni prečni socialno-
gospodarski proces, ki vključuje 



AM\859731SL.doc 17/23 PE460.743v01-00

SL

prizadevanja za povečanje porabe za 
raziskave in razvoj ter podporo malim in 
srednjim podjetjem in visokotehnološkim 
dejavnostim ter se osredotoča na razvoj 
celovitih sistemov na podlagi značilnosti
in posebnosti različnih območij;

Or. en

Predlog spremembe 31
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da mora biti inovacijska politika 
povezana s politikami izobraževanja, 
usposabljanja in trga dela; zagovarja 
prizadevanja, da bi državljane in delavce 
pritegnili v procese sprememb prek 
oblikovanja in izvajanja vključujočih 
političnih strategij za inovacije, da bi tako 
pospešili razvoj inovativnih proizvodov in 
storitev ter oblikovali možnosti za 
povečanje zaposlenosti in rasti;

Or. pt

Predlog spremembe 32
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je treba nadaljevati s 
poenostavljanjem postopkov za uporabo 
sredstev EU, da se zagotovi njihova 
prilagodljivost in da se zmanjšajo 
birokratske ovire za raziskovalce in 
inovatorje, kar jim bo omogočilo, da več 
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časa posvetijo svojemu dejanskemu delu; 

Or. ro

Predlog spremembe 33
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah;

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, še posebej evropska 
združenja za teritorialno sodelovanje, bolj 
povezani in da bi morala partnerstva črpati 
iz izkušenj, pridobljenih pri podobnih 
obstoječih nacionalnih in regionalnih 
pobudah;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
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omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah;

omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah; zato 
poziva k tesnejšemu sodelovanju med 
regijami, zlasti prek programov, ki 
vključujejo izmenjave, pobude za 
usposabljanje in izmenjavo primerov 
najboljše prakse;

Or. pt

Predlog spremembe 35
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah;

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, bolj povezani in 
dejansko dostopni različnim regijam ter 
da bi morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah;

Or. es

Predlog spremembe 36
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
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partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah;

partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah;
podpira pojasnitev pravnih vidikov v zvezi 
s partnerstvi in pravom intelektualne 
lastnine v državah članicah, kjer to še ni 
bilo storjeno;

Or. ro

Predlog spremembe 37
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah;

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih 
partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek 
politik, sektorjev in meja, da bi pospešili 
inovacije pri soočanju z velikimi 
socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti 
partnerstva in instrumenti regionalne 
politike, ki so namenjeni reševanju 
omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, 
pridobljenih pri podobnih obstoječih 
nacionalnih in regionalnih pobudah; poziva 
k izboljšanju dostopa malih in srednjih 
podjetij do podpore za raziskave in 
inovacije;

Or. en



AM\859731SL.doc 21/23 PE460.743v01-00

SL

Predlog spremembe 38
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. podpira vodilno pobudo Komisije v 
okviru strategije Evropa 2020 za takojšen 
prehod v trajnostno gospodarstvo, da bi 
gospodarska rast postala manj odvisna od 
rabe virov in energije, da se zmanjšajo 
emisije, ki škodijo podnebju, in da se tako 
ukrepa proti globalnemu segrevanju; 
meni, da je potrebnih veliko več raziskav, 
da se izmeri učinek okoljskih politik in 
politik podnebnih sprememb za neto 
ustvarjanje delovnih mest na regionalni 
ravni; poziva Komisijo, naj v osmem 
okvirnem programu postavi to področje za 
prednostno;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je na regionalni ravni 
najpomembneje prispevati k razvoju 
inovacijske kulture, po eni strani pri 
podjetnikih, mladih, ki se poklicno 
izobražujejo, in zaposlenih, po drugi 
strani pa pri partnerjih podjetij, ki imajo 
pri dejavnostih podjetij pomembno vlogo, 
kot so regionalni javni nosilci odločanja, 
raziskovalni centri, grozdi in finančne 
ustanove, ki pogosto ne poznajo dovolj 
inovacijskih sposobnostih podjetij v regiji, 
zlasti malih in srednjih podjetij, vključno z 
mikropodjetji in obrtniškimi podjetji;
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Or. fr

Predlog spremembe 40
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba mobilizirati ves 
inovativni potencial regij EU, da bi dosegli 
cilj strategije Evropa 2020, in sicer 
razumno, trajnostno in vključujočo rast, in 
poudarja, da mora prihodnja regionalna 
politik ta izziv obravnavati kot prednostno 
nalogo.

7. poudarja, da je treba mobilizirati ves 
inovativni potencial regij EU, da bi dosegli 
cilj strategije Evropa 2020, in sicer 
razumno, trajnostno in vključujočo rast, in 
poudarja, da mora prihodnja regionalna 
politik ta izziv obravnavati kot prednostno 
nalogo; poziva k vključitvi industrije v 
okoljske inovacije, saj imajo podjetniki 
zelo pomembno vlogo pri širjenju 
okoljskih inovacij na regionalni ravni; v 
zvezi s tem ugotavlja, da bo obveščanje 
podjetnikov s prikazovanjem novih 
poslovnih priložnosti ključnega pomena 
za uspeh strategije, usmerjene v razvoj 
gospodarstev, ki gospodarno izkoriščajo 
vire, in trajnostnih industrij.

Or. en

Predlog spremembe 41
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba mobilizirati ves 
inovativni potencial regij EU, da bi dosegli
cilj strategije Evropa 2020, in sicer 
razumno, trajnostno in vključujočo rast, in 
poudarja, da mora prihodnja regionalna 
politik ta izziv obravnavati kot prednostno 
nalogo.

7. poudarja, da je treba mobilizirati ves 
inovativni potencial regij EU, saj bo sicer 
nemogoče doseči cilj strategije Evropa 
2020, in sicer razumno, trajnostno in 
vključujočo rast, in poudarja, da mora 
prihodnja regionalna politik ta izziv 
obravnavati kot prednostno nalogo.
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Or. es

Predlog spremembe 42
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba mobilizirati ves 
inovativni potencial regij EU, da bi dosegli 
cilj strategije Evropa 2020, in sicer 
razumno, trajnostno in vključujočo rast, in 
poudarja, da mora prihodnja regionalna 
politik ta izziv obravnavati kot prednostno 
nalogo.

7. poudarja, da je treba mobilizirati ves 
inovativni potencial regij EU, da bi dosegli 
cilj strategije Evropa 2020, in sicer 
razumno, trajnostno in vključujočo rast, in 
poudarja, da mora prihodnja regionalna 
politik ta izziv obravnavati kot prednostno 
nalogo. To določanje prednosti velja za 
vse cilje regionalne politike, zlasti za cilje 
„regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje“ ter evropskega 
nadnacionalnega sodelovanja. Zagotoviti 
je treba, da je konkurenčnost Evrope 
zagotovljena po svetovnih standardih.

Or. en


